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RESUMO 

 

O diagnóstico de câncer de colo uterino no Brasil ainda ocorre em estádios avançados, em 

muitos casos, o que implica na utilização da radioterapia de forma exclusiva ou combinada, 

com finalidade curativa ou paliativa. Os avanços tecnológicos nesta área têm propiciado 

melhores taxas de sobrevida e de remissão da doença. No entanto, os efeitos adversos 

ocasionados pela radioterapia sobre as áreas sadias adjacentes à área irradiada foram 

observados em muitas pesquisas realizadas em centros de radioterapia do mundo inteiro. Para 

mensurar a ocorrência dos efeitos adversos tardios subseqüentes à radioterapia para câncer de 

colo uterino na bexiga, reto e função sexual em mulheres que freqüentam o ambulatório de 

ginecologia do INCA, conduziu-se um estudo observacional em que foram incluídas 300 

mulheres em seguimento ambulatorial em 2007, diagnosticadas entre os estágios IB e IIIB. As 

informações foram colhidas através de entrevistas com as pacientes no momento de 

comparecimento à consulta ambulatorial de seguimento e junto ao prontuário das mesmas. Os 

dados revelaram que a população de estudo se declarou predominantemente branca, com 

idade entre 40 e 60 anos, com baixa escolaridade e baixa renda. O efeito adverso mais 

freqüente registrado no prontuário foi a estenose vaginal. A curva de sobrevida livre de efeitos 

adversos tardios foi obtida através do Estimador de Kaplan - Meier. O tempo mediano até a 

ocorrência da estenose vaginal foi de 49,2 meses. Esse tempo variou de acordo com o estádio 

da doença, sendo de 59,6 meses para o grupo com estádio até IIB e de 26,3 meses para o 

grupo com estádios mais avançados. Só foram encontrados quatro registros de 

encaminhamento para o tratamento desse efeito adverso com exercícios fisioterápicos e 

dilatação vaginal.  Levando-se em conta a diminuição da qualidade de vida das pacientes após 

o desenvolvimento de efeitos adversos tardios, torna-se importante o diagnóstico e o 

tratamento precoces dentro da rotina de seguimento ambulatorial das pacientes no HCII do 

INCA. 

 

Descritores: Neoplasia de colo de útero, radioterapia, efeitos adversos. 
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ABSTRACT 

 

Diagnosis of cervical cancer in Brazil still occurs in advanced stages, in many cases, which 

implies in the use of radiotherapy for exclusive or combined treatment for curative or 

palliative purpose. Technological advances in this area have offered better survival rates and 

remission of the disease. However, side effects caused by radiation on the healthy areas 

adjacent to the irradiated area were observed in several studies conducted in radiotherapy 

centers worldwide. To measure occurrence of late side effects subsequent to radiotherapy for 

cervical cancer on bladder, rectum and sexual function in women attending INCA gynecology 

clinic during 2007, an observational study was conducted including 300 follow-up 

outpatients, diagnosed in stages IB to IIIB. Information was collected through patient 

interview during follow-up visit and by review of medical records. The results showed that 

the study population was predominantly white, aged between 40 and 60 years, with low 

education and income level. The most frequent late side effect recorded was vaginal stexnosis. 

Slopes of late side effects-free survival were obtained from Kaplan-Meier estimator. The 

median time to occurrence of vaginal stenosis was 49.2 months. This time varied according to 

the disease stage, with 59.6 months for the reference group (disease stage until IIB) and 26.3 

months for patients in more advanced stages. Only four records were found for the vaginal 

stenosis treated with physiotherapy exercises and vaginal dilation. Taking into account the 

decrease of quality of life of patients after the development of late side effects, early diagnosis 

becomes very important as well as early treatment within the follow-up routine of patients in 

HCII of INCA. 

 

Keywords: cervical cancer, radiotherapy, side effects. 
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1. INTRODUÇÃO  
 
                                                                                                                                            

O câncer é uma importante causa de morte em todo o mundo, para o ano de 

2007 estava previsto 12 milhões de novos casos da doença. Sendo 5.400milhões de 

casos em países desenvolvidos e 6.600milhões nos países em desenvolvimento 

(Global Cancer Facts & Figures, 2007). Estima-se que em 2020 o número de casos 

novos anuais seja da ordem de 15 milhões (Brasil, 2007). No Brasil, as estimativas 

para o ano de 2008, e válidas também para o ano de 2009, são de 466.730 casos 

novos de câncer.                                                                  

Os tipos mais incidentes, à exceção do câncer de pele do tipo não melanoma, 

serão os cânceres de próstata e de pulmão no sexo masculino, e os cânceres de 

mama e de colo do útero no sexo feminino, acompanhando o mesmo perfil da 

magnitude observada no mundo (Brasil, 2007). 

O câncer de colo uterino acomete cerca de 500 mil mulheres a cada ano e 

levando ao óbito aproximadamente 270 mil mulheres em idade produtiva, o que 

caracteriza a doença como um grave problema de saúde pública (IARC, 2002). 

Encontra-se entre os 27 tumores mais freqüentes, no mundo sendo o segundo mais 

comum entre mulheres.  

O câncer de colo uterino acomete cerca de 500 mil mulheres a cada ano e 

levando ao óbito aproximadamente 270 mil mulheres em idade produtiva, o que 

caracteriza a doença como um grave problema de saúde pública (IARC, 2002). 

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer – INCA (Brasil, 2007) a estimativa 

para o Brasil, no ano de 2008, é de 18.680 casos novos de câncer do colo do útero, 

distribuídos em ordem de número de casos, pelas regiões Sudeste (7440) casos, 

Nordeste (4720), Sul (3470), Norte (1700) e Centro-oeste (1350 casos). Na primeira 

região, local onde se desenvolve o estudo, estima-se que, a cada semana, cerca de 

150 mulheres terão diagnóstico de câncer de colo uterino em 2008. 

Em países desenvolvidos, a sobrevida média estimada em cinco anos varia de 59 

a 69%. Nos países em desenvolvimento os casos são diagnosticados em estádios 

relativamente avançados e, conseqüentemente, a sobrevida média é de cerca de 

50% após cinco anos. A prevalência desta neoplasia torna-se evidente na faixa etária 

de 20 a 29 anos e o risco aumenta rapidamente até atingir seu pico, na faixa etária 

de 45 a 49 anos (Brasil, 2007). A sobrevida relativa média é influenciada pelas 
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características de malignidade, estadiamento e o acesso ao tratamento eficaz, 

sobretudo na fase inicial da doença. O tratamento inicial bem orientado também influi 

na sobrevida (Nam & Ahn, 2004). A lesão leva cerca de 10 anos para atingir a fase 

invasora, permitindo a ação preventiva e/ou detecção precoce (Pavy et al., 1995).  

Os avanços técnicos e científicos estão cada vez mais sofisticados, propiciando 

melhores taxas de sobrevida e de remissão do câncer de colo uterino. No entanto os 

tratamentos destinados à cura, ao controle ou a paliação desencadeiam uma série 

de sinais e sintomas relacionados aos efeitos adversos, sobretudo à radioterapia, 

que é o tratamento comumente utilizado em 70% dos tumores sólidos. Os efeitos são 

causados pela ação da radioterapia na área sadia adjacente a área irradiada. 

A freqüência dos desfechos varia entre 5 e 20% entre as pacientes submetidas a 

radioterapia pélvica. Estas variações podem estar relacionadas a características 

populacionais, clínicas e técnicas de aplicação. Diferentes autores que estudam o 

assunto encontraram um percentual de 5 a 20% com Salvajoli (1999); de 5 a 10% 

Fujikawa (2000) e 10% Toita (2003). 

As áreas mais atingidas são ovário, útero, vagina, vulva, pele, intestino, vias 

urinárias e mais raramente ossos e sistema hematológico. O reto, vagina e bexiga 

são as áreas onde há maior freqüência de efeitos adversos tardios. (Yalman, 2001).  

Os efeitos adversos decorrentes da radioterapia são caracterizados por 

alterações orgânicas em órgãos da pelve feminina e provocam sentimentos de 

incerteza, vergonha, alterações da imagem corporal e auto-estima que afetam a 

qualidade de vida após o tratamento interferindo no aspecto social, relacionamentos 

afetivos e sexuais. 

Esses efeitos são classificados quanto à temporalidade em agudo e tardio. Os 

agudos ocorrem até 90 dias de iniciado o tratamento, período onde a paciente 

freqüenta o centro de radioterapia diariamente, o que facilita a detecção e 

intervenção no desfecho. Os tardios ocorrem a partir de 91 dias de iniciado o 

tratamento, período em que as consultas são agendadas em períodos de padrão pré- 

estabelecidos e distantes o que dificulta o diagnóstico precoce. 

Durante o ano de 2007, matricularam-se aproximadamente cem pacientes a cada 

mês no Instituto Nacional do Câncer / Hospital de Câncer II (HCII) para tratamento de 

câncer de colo uterino. Os tratamentos instituídos para esses casos foram, em ordem 

de freqüência, a radioterapia associada à quimioterapia (47%), cirurgia 
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complementada ou não por radioterapia (29%) e a radioterapia exclusiva (23%). 

Assim, 70% das indicações foram para radioterapia exclusiva ou associada à 

quimioterapia.  

As pacientes submetidas à radioterapia permanecem em seguimento ambulatorial 

por cinco anos e têm alta se não houver recidiva após esse período.  A primeira 

revisão ginecológica após a radioterapia ocorre cerca de quatro meses após o 

término da radioterapia. As consultas de seguimentos são semestrais no primeiro 

ano e anuais nos próximos quatro anos, como preconizado na maioria dos centros 

de tratamento de radioterapia que tratam de câncer de colo uterino, salvo 

intercorrências. As consultas têm a finalidade de avaliar a eficácia do tratamento, 

detectar intercorrências e intervir sobre as mesmas. 

O intervalo de tempo entre os seguimentos, associados a não referência ao sinal 

ou sintoma de efeito adverso tardio durante as consultas e ao desconhecimento da 

relação dos mesmos com a toxicidade radioterápica dificulta o diagnóstico precoce, 

pode levar ao início tardio de intervenção e causar agravamento do quadro 

(Wilkinson et al., 2003). 

O tratamento destas morbidades, por sua vez, pode implicar em novas 

internações, procedimentos cirúrgicos e realização de exames específicos para 

diagnóstico, intervenção, promoção do bem estar e melhoria da qualidade de vida 

(Kouvaris et al., 2003; Grigsby et al., 2002). 

A partir da observação e acompanhamento desta população no ambulatório de 

ginecologia do INCA, durante as consultas de enfermagem de pré e pós-radioterapia, 

onde os efeitos adversos são uma constante nos atendimentos agendados e 

emergenciais. Surgiu a oportunidade de realização deste estudo, com o objetivo de 

evidenciar as características das mulheres em seguimento após tratamento 

radioterápico para o câncer de colo uterino no ambulatório do Hospital do câncer II 

do Instituto Nacional do Câncer. Através deste estudo descrever a ocorrência dos 

principais efeitos adversos tardios, subseqüentes ao tratamento radioterápico, em 

mulheres com carcinoma de colo uterino nesta população nas áreas do reto, bexiga 

e função sexual. E a partir desse conjunto de dados, trazer à tona a discussão sobre 

a relevância da ocorrência e o manejo desses efeitos no Hospital de Câncer II do 

INCA com vistas à detecção precoce e minimização dos mesmos. 
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1.1  JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

A maioria dos diagnósticos de carcinoma de colo uterino, realizados em países 

em desenvolvimento, ocorre no estádio II da doença, quando a radioterapia é o 

tratamento de escolha. A sobrevida com tratamento radioterápico exclusivo ou 

combinado com quimioterapia é de aproximadamente 70% em cinco anos segundo 

Nakano, 2004. Embora os avanços tecnológicos na administração de irradiação 

ionizante levando a um aumento da sobrevida livre de doença e as técnicas de 

proteção às áreas adjacentes venham se aprimorando, a literatura científica ainda 

relata a existência de efeitos adversos referentes a este tipo de tratamento que 

atinge diferentes órgãos da pelve, comprometendo inclusive a feminilidade (Anacak 

et al., 2001).  

Sobreviver a algo é sempre um evento marcante na vida. E no caso do câncer de 

colo uterino não é diferente. Pacientes nessa situação vivem momentos de alivio 

concomitante com o medo da recidiva. Em meio a essa tensão ocorrem os efeitos 

adversos subseqüentes à radioterapia para tratamento de câncer de colo uterino. Ao 

atingir a pelve feminina provocam desde inflamações nas mucosas do reto e bexiga 

evoluindo para fibroses e estenoses que atingem além desses órgãos a luz vaginal e 

ocasionam fístulas envolvendo todos esses órgãos que podem determinar 

eliminações de fezes por via vaginal. A alteração das eliminações urinárias e 

intestinais provoca dor, desconforto, incontinência, urgência, uso de fralda, sondas e 

ocasionam mau cheiro.  

O problema aponta para necessidade de incremento na detecção precoce, 

assistência e controle dos efeitos adversos subseqüentes a radioterapia, com o 

objetivo de aumentar a qualidade da sobrevida, promover bem estar e restabelecer 

os hábitos de vida modificados por esta causa. 

Muitos estudos epidemiológicos têm sido realizados nesta área, porém as 

pacientes que se submeteram à radioterapia exclusiva ou associada à cirurgia ou 

quimioterapia para tratamento de câncer de colo de uterino, no Instituto Nacional do 

Câncer não são sistematicamente avaliadas quanto a esse aspecto.  

Os resultados desta pesquisa poderão evidenciar a necessidade de ações de 

saúde, voltadas para minimização dos efeitos adversos em mulheres em seguimento 

após tratamento radioterápico para câncer de colo uterino no HCII / INCA. 

Contribuindo para construção de diretrizes de assistência ambulatorial de 
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enfermagem nesta área, otimizar recursos institucionais, diminuir custos com 

procedimentos, internações e mão de obra especializada, além de valorizar a 

qualidade de vida pós-tratamento radioterápico. 

 

1.2 Objetivos 

 

Geral 

Descrever as características das mulheres em seguimento após tratamento 

radioterápico para o câncer de colo uterino no ambulatório do Hospital de Câncer II 

do Instituto Nacional de Câncer em 2007 e estimar as curvas de sobrevida livre de 

efeitos adversos tardios selecionados e associados à radioterapia. 

 
Específicos 
 

• Apontar as características sócio-demográficas da população de estudo; 

• Conhecer as características da população de estudo em relação aos 

fatores de risco relacionados à doença; 

• Descrever a população de estudo em relação às características do 

câncer de colo uterino e tipos de tratamentos realizados; 

• Estimar as curvas de sobrevida livre de efeitos adversos tardios 

selecionados e associados à radioterapia em 2007. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

  2.1 História Natural do Câncer de Colo Uterino e Fatores de Risco 

O processo de formação de um câncer tem início quando células anormais 

deixam de seguir o processo natural de se dividir, amadurecer e morrer e sofrem 

uma mutação que provoca dano no mecanismo celular que controla suas funções. 

Esse dano, por sua vez, faz com que a célula se divida descontroladamente e gere 

novas células anormais. Se os mecanismos de reparo e imunológico falham, mais 

células anormais são produzidas, com novos danos e com a possibilidade de 

aparecimento de células cancerosas. Essas, por sua vez, se dividem muito mais 

rapidamente e de forma desorganizada, levando à formação de uma massa ou tecido 

denominado tumor maligno ou câncer. Todo esse processo pode levar muitos anos e 

apresentar vários estádios, que é o termo usado para descrever a extensão ou 

gravidade do câncer (Silva, 2004). 

A formação do tumor, por sua vez, está associada com a ocorrência de 

alterações genéticas qualitativas e quantitativas que se acumulam, 

progressivamente, em uma célula normal (Dias, 1998).   

As lesões precursoras do câncer de colo uterino podem desaparecer, mesmo 

sem tratamento, mas uma parcela de casos evolui para carcinoma invasor. O esforço 

para compreender os fatores relacionados ao surgimento dessa neoplasia levou à 

descoberta de sua associação com o Papilomavirus humano como agente 

determinante para o seu desenvolvimento (Silva et al,2004).  

 

2.1.1 O Papilomavirus humano 

O Papilomavirus Humano (HPV) é um vírus, transmitido por via sexual, é o 

principal fator causal do carcinoma escamoso cervical. Praticamente todos os casos 

de câncer de colo uterino são causados por um dos 15 tipos oncogênicos do HPV. 

Os HPV são vírus da família Papoviridiae, capazes de provocar lesões de pele ou 

mucosa. Na maior parte dos casos, as lesões têm crescimento limitado e 

habitualmente regridem espontaneamente. Existem mais de 200 tipos diferentes de 

HPV. Eles são classificados em de baixo risco de câncer e de alto risco de câncer. 

Somente os de alto risco estão relacionados a tumores malignos. Os vírus de alto 

risco, com maior probabilidade de provocar lesões persistentes e estar associados a 
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lesões pré-cancerosas são os tipos 16, 18, 31, 33, 45, 58 e outros. A transmissão é 

por contato direto com a pele infectada. Os HPV genitais são transmitidos por meio 

das relações sexuais, podendo causar lesões na vagina, colo do útero, pênis e ânus. 

Também existem estudos que demonstram a presença rara dos vírus na pele, na 

laringe (cordas vocais) e no esôfago. Já as infecções subclínicas são encontradas no 

colo do útero. O desenvolvimento de qualquer tipo de lesão clínica ou subclínica em 

outras regiões do corpo é bastante raro.  

O uso de preservativo (camisinha) diminui a possibilidade de transmissão na 

relação sexual (apesar de não evitá-la totalmente). Por isso, sua utilização é 

recomendada em qualquer tipo de relação sexual, mesmo naquela entre casais 

estáveis. Embora estudos epidemiológicos mostrem que a infecção pelo 

papilomavírus é muito comum (de acordo com os últimos inquéritos de prevalência 

realizados em alguns grupos da população brasileiros, estima-se que cerca de 25% 

das mulheres estejam infectadas pelo vírus), somente uma pequena fração (entre 

3% a 10%) das mulheres infectadas com um tipo de HPV com alto risco de câncer 

desenvolverá câncer do colo do útero(Brasil, 2008). 

Os tipos mais comuns no desenvolvimento do câncer do colo uterino são o 

HPV16 e o HPV18. Entretanto, a presença do vírus não é suficiente para o 

desencadeamento da doença. Co-fatores documentados em pesquisas 

experimentais estão associados com o vírus para a ocorrência do desfecho tais 

como tabagismo, fatores hormonais, carga viral, oncogenicidade do vírus, fatores 

genéticos como o polimorfismo do gene TP53 e, principalmente, deficiência 

imunológica do hospedeiro, interagem em menor ou maior intensidade com proteínas 

e outros elementos do HPV, potencializando a ação do vírus na célula hospedeira e 

facilitando o desenvolvimento dos processos de imortalização e carcinogênese (Syed 

et al., 2002; Kouvaris et al., 2003). Outros fatores têm sido vinculados com o HPV por 

estudos epidemiológicos, como o início precoce da atividade sexual, multiplicidade 

de parceiros, baixa escolaridade e renda, multiparidade e história de outras doenças 

sexualmente transmissíveis. 

O câncer de colo uterino, em sua evolução, passa por uma fase pré-invasiva, 

onde intervenções podem evitar seu progresso e outra, invasiva, caracterizada pela 

invasão de tecidos e que é de difícil controle. As lesões pré-invasivas são chamadas 

de Neoplasias Intra-epiteliais Cervicais (NIC), que são classificadas em graus I, II, III 
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e que refletem o seu comportamento biológico. O NIC I é classificado como lesão de 

baixo grau e os NIC II e III como lesões de alto grau. Neste estádio existe a 

possibilidade de cura completa pela destruição ou remoção cirúrgica do tecido 

anormal, pois as células alteradas ainda estão confinadas ao lado epitelial da lâmina 

basal (Salvajoli & Faria, 1999; Syed et al., 2002). 

A medida que o crescimento invasivo se espalha, a cura passa a ser 

progressivamente mais difícil. A lesão invade a membrana, e tecidos adjacentes, 

atingindo órgãos e estruturas próximas como vagina, paramétrios, linfonodos 

pélvicos, mucosas da bexiga, do reto e órgãos e estruturas distantes como pulmões, 

fígado, ossos e linfonodos principalmente (Salvajoli & Faria, 1999).  

Nos estádios iniciais, o câncer cervical pode ser assintomático ou pode 

apresentar como sinal mais comum, o sangramento por via vaginal, com perda 

sanguínea espontânea ou induzida, com leucorréia fétida de cor rósea e constante. A 

progressão da doença leva ao aparecimento de disúria, polaciúria, incontinência 

urinária, compressão de vias urinárias e intestinais, enterorragia, tenesmo, fístulas, 

dor lombar, edema e linfoedema de membros inferiores (Denton et al., 2000). 

O diagnóstico é baseado na avaliação clínica que é realizada através de exame 

ginecológico, toque vaginal e toque retal, colposcopia e exames radiológicos, sendo 

a biópsia essencial para a definição do diagnóstico. O estadiamento é a forma de 

identificação do estádio em que a doença se encontra tem classificação de padrão 

internacional. Utiliza como critério de classificação da FIGO, que tem como critério o 

tamanho do tumor, a sua extensão na pelve, extra pelve e distância, fornecendo 

informações para o planejamento da intervenção de controle da doença (Mazeron & 

Gerbaulet, 1997). 

Os tipos histológicos do câncer de colo uterino são: o escamoso, mais freqüente 

e de melhor prognóstico; o adenocarcinoma, menos comum, ocorrendo mais em 

jovens e com pior prognóstico e o sarcoma, que é raro e agressivo (Denton et al., 

2000). 

 

2.2 O Rastreamento, controle e tratamento do câncer  de colo uterino 

 

Rastreamento 

No Brasil, o exame citopatológico é a estratégia de rastreamento recomendada 
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pelo Ministério da Saúde prioritariamente para mulheres de 25 a 59 anos. A 

realização do teste de Papanicolaou e o tratamento das lesões precursoras com alto 

potencial de malignidade ou carcinoma in situ na faixa etária de 25 a 65 anos podem 

reduzir em 80% a mortalidade por esta causa. Para tanto, é necessário garantir a 

organização, integralidade e a qualidade do programa de rastreamento, bem como o 

seguimento das pacientes (Yalman et al., 2001). 

Recentemente, agências de regulamentação de medicamentos de vários países, 

como a Agência para Regulamentação de Medicamentos americana - Food and Drug 

Administration (FDA / U.S.), e a agência brasileira - Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA/MS), aprovaram, para comercialização, as primeiras vacinas 

desenvolvidas para a prevenção das infecções mais comuns que causam a 

condilomatose genital (HPV6 e HPV11) e o câncer do colo do útero (HPV16 e 

HPV18). As vacinas estão sendo analisadas em relação ao custo-benefício para a 

população brasileira que não tem ainda completamente definido o perfil viral do HPV 

mais associado aos casos de câncer de colo uterino nas diversas partes do país. A 

incorporação das vacinas contra HPV pode se constituir, no futuro, em importante 

ferramenta no controle do câncer de colo uterino (Yalman et al., 2001; Coker et al., 

2001). 

 

2.3 Tratamento do Câncer de Colo Uterino 

O tratamento do câncer de colo uterino é indicado de acordo com a classificação 

de estadiamento da FIGO (the International Federation of Gynecology and 

Obstetrics) com base no tipo histológico, idade da mulher, condição clínica, desejo e 

possibilidade de procriar e varia, desde procedimentos conservadores como a 

retirada de lesões pré-neoplásicas até tratamentos radicais e complexos como 

histerectomia e / ou radioterapia. Os melhores resultados estão associados ao 

diagnóstico nos estadiamentos iniciais (Pazza et al, 2002).  

Existem controvérsias sobre o melhor tratamento para o câncer de colo uterino. 

Nas últimas duas décadas têm sido utilizadas a cirurgia, a quimioterapia, a 

radioterapia e as associações destes tratamentos (NCI, 2004). O plano terapêutico 

indicado na fase inicial é o cirúrgico (estádios IA2, IB1 e casos selecionados no 

estádio IIA). Estádios avançados como IIB, III, IIIA, IIIB e IVA são tratados com 
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radioterapia exclusiva, radioterapia com quimiossensibilização e radioterapia neo-

adjuvante à cirurgia (Anexo A) (Takahito et al., 2004). 

           

2.3.1 Cirurgia 

As modalidades cirúrgicas do tratamento da neoplasia cervical são realizadas de 

acordo com o estadiamento e vão desde a retirada de colo uterino, até a retirada 

total do útero, trompas, ovários e linfonodos pélvicos. Os tipos de cirurgias 

empregados são conização, histerectomia via vaginal tipo I, histerectomia abdominal 

tipo I, II e III, traquelectomia e exenteração pélvica (Souen et al., 2001). As cirurgias 

podem ser complementadas por radioterapia em caso de margens cirúrgicas 

comprometidas com células malignas e em outros casos selecionados (Denton et al., 

2000). 

A associação da cirurgia com outras modalidades de tratamento, como a 

quimioterapia e a radioterapia, tem o objetivo de contribuir para o aumento da 

sobrevida, como também do intervalo livre de doença visando à melhora da 

qualidade de vida da paciente (Denton et al., 2000). 

 No tratamento cirúrgico, os danos causados aos tecidos sadios ocorrem devido à 

exerese de órgãos ou estruturas de sustentação e fisiologia compartilhada com 

outros órgãos ou sistemas. A histerectomia do tipo III é o tratamento que, com maior 

freqüência, causa danos tardios, tais como bexiga neurogênica (sensação de 

ausência da necessidade de urinar), seguida de retenção urinária (devido à 

manipulação da enervação dos ureteres e bexiga na dissecção para extirpação do 

tecido celular subperitoneal, paravesical e pararretal), além de fístulas urinária, 

intestinal e disfunção sexual13. Segundo Bergmark (1999), os danos sexuais são a 

diminuição da lubrificação vaginal e a redução do comprimento e elasticidade da 

vagina durante o ato sexual (Touboul et al., 2001; Zola et al., 2003). Os mecanismos 

físicos e fatores psicológicos estão envolvidos nos efeitos que a histerectomia tem 

sobre a função sexual na paciente com câncer de colo uterino, mas é de difícil 

identificação causa exata da alteração sexual (Chen et al., 2004).  

 

2.3.2 Quimioterapia 

A quimioterapia se caracteriza pelo emprego de substâncias químicas, isoladas 

ou combinadas, que interferem no DNA celular e impedem a sua síntese. O 
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tratamento afeta as células de reprodução rápida, como as da medula óssea, 

mucosa intestinal e folículos pilosos. A mielodepressão pode ser leve ou moderada, 

porém, quando associada à radioterapia, pode se tornar severa.  A quimioterapia 

atua sem especificidade interferindo no processo de crescimento e divisão não 

seletiva ou exclusiva de células tumorais (Sartori & Zanagnolo, 2000; Nakano et al., 

2004). Ela tem sido utilizada com freqüência como tratamento adjuvante à 

radioterapia, devido a potencialização que provoca sobre os efeitos da radioterapia, 

tornando-a mais eficiente no combate à célula tumoral (Barillot et al., 2000). A 

cisplatina, carboplatina, doxorrubicina, fluouracil, bleomicina, hidroxiuréia e 

mitomicina são medicamentos utilizados em protocolo de rotina em alguns centros de 

quimioterapia ou como protocolos de pesquisa (Potter et al., 2000). No INCA e na 

rede conveniada do SUS no Rio de Janeiro, no período da pesquisa os 

antineoplásicos mais utilizados como tratamento de primeira linha, são a cisplatina e 

carboplatina. No INCA, a cisplatina é o medicamento de escolha para o tratamento 

quimioterápico, associado à radioterapia, no tratamento de câncer de colo uterino. 

Este medicamento altera a função renal que deve voltar ao normal antes da 

administração de doses subseqüentes. O efeito hemotóxico desaparece em torno de 

39 dias. A otoxicidade pode ser observada em regime de altas doses. É possível 

encontrar ainda parestesias de extremidades, arreflexia e sensação vibratória. A 

mielodepressão costuma retornar aos níveis normais em quatro semanas. 

A quimioterapia neo-adjuvante é utilizada nos casos avançados e tem a finalidade 

de diminuir o volume tumoral, melhorar o nível de oxigenação e auxiliar o tratamento 

radioterápico, além de tornar as lesões operáveis (Denton et al., 2000).  

Na quimioterapia, os efeitos adversos são denominados mais comumente de 

toxicidade e estão relacionados à destruição de células saudáveis que estão em 

mitose, provocados pela ação sistêmica do antineoplásico. Incluem toxicidade 

hematológica, gastrintestinal, cardíaca, hepática, pulmonar, neurológica, 

vesico/renal, metabólicas, dermatológicas, reações alérgicas e anafilaxia e mutações 

genéticas que ocorrem tardiamente. Todos esses efeitos são determinados pelo tipo 

de antineoplásico empregado no tratamento, condição clínica e fatores individuais de 

cada paciente. A cisplatina é uma das drogas de maior eficácia no tratamento de 

tumores sólidos, mas é capaz de produzir severa nefrotoxicidade e neurotoxicidade 

sobre o trato gastrointestinal. Análogos da cisplatina foram criados para minimizar os 
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efeitos adversos da nefrotoxidade como é o caso da carboplatina (Routledge et al., 

2003; Fodkal et al., 2004). 

 

2.3.3 Radioterapia 

A radioterapia tem como objetivo reduzir a recorrência do câncer, diminuir a 

massa tumoral e inibir o crescimento das células malignas, prevenindo a 

disseminação do câncer após a cirurgia. Pode ser indicada em qualquer estádio da 

doença como tratamento, sendo a radioterapia exclusiva o tratamento de escolha 

nos estádios avançados (Davidson et al., 2003) ou em situações de risco para outras 

modalidades de tratamento. Tem ação restrita sobre a área aplicada e provoca a 

destruição das células tumorais pela interferência de íons em suas moléculas de 

DNA. Seu efeito máximo sobre o câncer é obtido na presença de uma circulação 

intacta e com oxigenação celular adequada (Kouvaris et al., 2003). A radioterapia é 

fundamental no controle local, podendo curar ou controlar a doença. No tratamento 

do câncer de colo uterino é aplicada a radioterapia interna, no colo e cavidade 

uterina, com o intuito de destruir o tumor local, e a radioterapia externa, utilizada para 

irradiar os paramétrios laterais e cadeias linfáticas pélvicas, aórtica e fossa 

obturadora (Burns et al., 2003). 

Os tratamentos para o câncer de colo uterino atuam de maneira radical em 

função da necessidade de eliminação das células tumorais, podendo atingir tecidos 

sadios, o que exige que o seu emprego seja feito de modo criterioso. Por ser objeto 

específico desse trabalho, esta seção será descrita em maiores detalhes. 

Desde a descoberta da possibilidade do uso da radiação com finalidades 

terapêuticas, em 1902, pelos cientistas Becquerel e o casal Curie, a radioterapia tem 

sido amplamente usada. Seu emprego no tratamento do câncer de colo uterino foi 

iniciado em 1903, nos Estados Unidos, e até os dias atuais tem sido indicado para 

três quartos dos tumores em alguma etapa do tratamento (Anacak et al., 2001). A 

radioterapia oferece duas formas de aplicação: teleterapia ou radioterapia externa e 

braquiterapia ou radioterapia interna ou intracavitária. É uma modalidade de 

tratamento cujo agente terapêutico é a radiação ionizante, ou seja, aquela que, em 

razão de suas características físicas, tem a capacidade de promover ionização no 

meio onde incide. A ionização no interior da célula promove alterações de 

macromoléculas indispensáveis a funções vitais, levando a célula à morte. É 
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empregada no tratamento de tumores sólidos, localizados ou regionalizados (Yalman 

et al., 2002; Kouvaris et al., 2003). 

 

2.3.4 Teleterapia  

A teleterapia ou radioterapia externa é aquela que emprega uma fonte externa, 

colocada de 20 cm a 1m de distância do paciente, através de um aparelho emissor 

de radiação: o acelerador linear (Figura 1). Representa a modalidade mais comum 

de tratamento radioterápico. Tem o propósito de tratar os vasos linfáticos pélvicos e 

diminuir o volume tumoral, facilitar a radioterapia intracavitária, promover a 

diminuição da dor pélvica e do sangramento, possibilitando a recuperação do estado 

geral e atuando de maneira profilática nas áreas subclínicas (Dale et al., 2000). 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Acelerador Linear 
Fonte: http://radiobot.com.br/imagens 

 

A teleterapia é conduzida preferencialmente com fótons de megavoltagem dos 

aceleradores lineares e a técnica mais utilizada é a de quatro campos: anterior, 

posterior, lateral direito e lateral esquerdo, de tal forma que a dose é concentrada no 

colo, paramétrios e diminuída na bexiga e no reto (Figura 2).  

A simulação dos campos a serem irradiados é mandatória antes do início do 

tratamento através de um aparelho semelhante ao acelerador linear denominado de 

simulador. A margem superior do campo pélvico se situa entre L5/S1(estágios I e II) 

ou L4/L5 (estágio IIB e III), a margem inferior se situa na borda dos forames 

obturadores e as margens laterais incluem 2 cm da porção medial dos ilíacos. O colo 



 

28 
VIDAL, Maria Luiza B. - Efeitos Adversos Tardios Subseqüentes ao Tratamento Radioterápico para 
Câncer de Colo Uterino na Bexiga, reto e Função Sexual. 

é identificado ao RX por meio de um clip radiopaco e os campos tatuados na pele. A 

simulação dos campos laterais com contraste no reto e na bexiga facilita a definição 

dos órgãos críticos e dos pontos limitantes de dose (Potter et al., 2000; Dale et al., 

2000).  

 
Figura 2  - Programação de radioterapia pélvica com técnica conformacional 

Fonte: Radioterapia Botafogo Ltda., acessado em  WWW.RADIOBOT.COM.BR 
 

 2.3.5 Braquiterapia  

A braquiterapia é uma modalidade de radioterapia em que a fonte radioativa é 

colocada em contato direto ou a uma distância muito próxima do tecido tumoral, 

permitindo que uma dose elevada de radiação seja liberada ao tumor com proteção 

das estruturas vizinhas. No caso do câncer de colo uterino a aplicação é feita através 

do canal vaginal. A braquiterapia tem a finalidade de reduzir e inativar as células 

tumorais. Pode ser realizada de forma exclusiva ou associada à teleterapia (Nakano 

et al,2004). 

Em relação à taxa de dose que representa a quantidade de radiação emitida por 

uma fonte radioativa, esta pode se dividir em baixa taxa de dose (até 2,0 Gy / hora) e 

alta taxa de dose (a que fornece 0,2 Gy / minuto).  

A alta taxa de dose é atualmente mais utilizada, pois consegue liberar altas doses 

de radiação em tempo curto, com expressivo efeito radiobiológico (Serkies et al., 

2001). Utiliza uma fonte radioativa diminuta, móvel, de alta atividade, comandada por 

controle remoto e operada por computador. O isótopo mais comumente usado é o 

irídio 192 sob a forma de uma micro-fonte de 5 mm de comprimento. A fonte é 

armazenada em um contêiner especial e impulsionada por um cabo, cujo 

deslocamento e tempo de parada em locais determinados permitem a liberação de 

dose maior ou menor na área afetada (Yalman et al., 2002). 
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Os aplicadores são introduzidos através da vagina e a verificação do 

posicionamento correto é feita por meio de exames de imagem (Figura 3). Os pontos 

de parada da fonte são digitados no raios-X para estabelecimento do plano definitivo 

de tratamento. Os dados são armazenados em cartão magnético individualizado para 

as aplicações. O tempo de aplicação é de 5 a 10 minutos. 

 
Figura 3 : Braquiterapia em colo uterino 

Fonte:Dias (1998,p.92) 
 

2.3.6 Proteção aos Tecidos Sadios Durante a Radiote rapia 

Os tumores convivem em meio a células normais. O objetivo da radioterapia é 

liberar ao tumor uma dose de radiação que o destrua sem que os tecidos normais 

circunvizinhos sejam afetados. Este processo tem sido apoiado por avanços 

tecnológicos na proteção a estes tecidos durante a irradiação. A dose e o modelo 

temporal de administração de radioterapia são prescritos em função de 

características do tumor como radiossensibilidade, volume tumoral, estado geral e 

tolerância do órgão à irradiação.  

O planejamento para a proteção é feito por meio de exames de imagens, levando 

em consideração fatores como: localização tumoral, radiossensibilidade, tolerância 

dos órgãos vizinhos, características do feixe de radiação, dose total, fracionamento, 

intenção do tratamento, associação com outras formas de terapia e condições 

clínicas (Lin et al, 20050).  

 

2.4 Efeitos Biológicos das Radiações 

O organismo humano é composto por sistemas complexos interligados de 

maneira simbiótica, de modo a permitir a manutenção do seu meio ambiente interno 

e a auto-reprodução.  Células da mesma origem e estrutura são agrupadas para 
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formarem tecidos que formam órgãos que coletivamente funcionam para criar e 

controlar as condições internas necessárias para manutenção da vida (Davidson et 

al., 2003). 

Algumas células têm vida curta, dividindo-se por mitose em poucas horas, 

enquanto outras, como as células nervosas, não se dividem após o nascimento. A 

mitose representa a produção de um cromossoma no qual estão contidas todas as 

informações genéticas. Qualquer alteração na informação genética ou na mitose 

provocada por um agente externo como radiação, substâncias químicas, excesso de 

calor e outros, poderá acarretar mutação permanente ou morte celular (Dickon et al., 

2000; Davidson et al., 2003). 

As alterações podem ser restritas a uma célula ou a alguns tipos de células, 

porém com o tempo poderão afetar órgãos inteiros, sistemas de órgãos ou sistemas 

inter-relacionados. O dano dependerá do agente específico ao qual a célula foi 

exposta.  A interação da radiação com sistemas biológicos gera uma variedade de 

mudanças biológicas, que podem ser benignas ou malignas. Essas alterações 

podem ocorrer imediatamente em anos, ou levar gerações, para se manifestarem. A 

ocorrência e a severidade do evento estão relacionadas à radiação e suas 

características e às características biológicas do sistema atingido (Lorvidhaya et al., 

2000; Dickon et al., 2000; Yalman et al., 2002; Davidson et al., 2003; Borras et al., 

2004). 

A radiação, ao atravessar os tecidos, causa ionização ou excitação dos tecidos e 

moléculas contidas nas células. Como a maior parte do corpo é formada de água, 

são essas moléculas que são as mais atingidas pela radiação. Esse processo é 

chamado de radiólise da água e gera radicais livres nos meios orgânicos. Tais 

radicais podem se combinar com outras moléculas e com o oxigênio dissolvido, 

fornecendo uma variedade de agentes potencialmente oxidantes. A quantidade de 

dano biológico produzido depende da energia total depositada, ou seja, da dose de 

radiação. 

 

2.4.1 Mecanismos de Dano Biológico 

Uma exposição do organismo à radiação ionizante pode desencadear uma série 

de reações, que poderão resultar até na morte do organismo ou na indução de 

mutações em seu material genético. As alterações biológicas devido à radiação 
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desencadeiam eventos físico-químicos, caracterizados inicialmente por fase física 

que é a deposição de energia pela radiação na forma de ionização e/ou excitação de 

alguns átomos e moléculas do sistema biológico, seguida pela fase físico-química. 

Nesta fase ocorre a transferência de energia tanto para as moléculas vizinhas 

(intermolecular) quanto para dentro da própria molécula (intra-molecular), causando 

a formação de várias espécies de vidas curtas e quimicamente ativas, conhecidas 

como radicais livres. Fase química, os radicais livres reagem entre si, de maneira 

mais significativa, com biomoléculas de DNA, RNA e outras, produzindo as 

alterações. O estágio final, fase biológica, isto é, a expressão da alteração biológica 

produzida pelo último estágio, é o dano biológico que está ligado ao destino dessas 

biomoléculas alteradas. Danos biológicos eventuais podem se manifestar dentro de 

um pequeno intervalo de tempo ou podem ser retardados por muitas gerações, 

dependendo do tipo e função das moléculas alteradas (Eifel et al, 2004; Ferrigino et 

al 2004). 

 

2.4.2 Fatores Determinantes do Dano Biológico 

Os efeitos das radiações ionizantes nos organismos vivos podem ser atribuídos a 

um dos três mecanismos básicos: a morte celular, a multiplicação inadequada de 

células danificadas na estrutura química de seu DNA, que resulta nas várias formas 

de câncer; ou a multiplicação de células danificadas derivadas dos ovários ou 

testículos, resultando no desenvolvimento de anormalidades fetais (Junqueira, 2005). 

O tipo de dano biológico causado ao organismo devido à absorção dependerá de: 

a) Dose de radiação 

Não se tem definição sobre a existência de um limiar de dose sob o qual nenhum 

efeito é produzido. Em função dessa indefinição, assume-se geralmente que a dose 

e o efeito estão linearmente relacionados, mesmo para baixas doses, e que não 

existe um limiar de dose de radiação abaixo do qual estes efeitos não são 

produzidos; 

b) Taxa de dose 

Se a mesma dose é fornecida a dois sistemas biológicos idênticos, uma com uma 

curta duração (alta taxa de dose) e outra durante um período maior de tempo (baixa 

taxa de dose), as respostas biológicas dos dois sistemas serão diferentes. Altas 
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taxas de dose são mais prejudiciais do que baixas taxas, por não haver tempo de 

reparo do DNA; 

c) Tipo de tecido 

A resposta biológica de um sistema, sua radiossensibilidade, varia 

consideravelmente, dependendo do tipo de tecido e da quantidade de tecido 

irradiada. Os tecidos mais sensíveis a radiação são o da medula óssea, tecido 

linfóide, dos órgãos genitais, do sistema gastrointestinal e do baço. A pele e os 

pulmões mostram sensibilidade média, enquanto que os músculos, tecidos neuronais 

e os ossos plenamente desenvolvidos são os menos sensíveis. 

 

2.4.3 Tipos de Efeitos Radioinduzidos 

Em relação à radioterapia, estima-se que 5 a 20% de todos os pacientes 

submetidos à radioterapia pélvica irão apresentar algum tipo de efeito adverso 

(Hoeller et al., 2003). Os efeitos são provocados pela irradiação dos tecidos e órgãos 

sadios nas áreas adjacentes ao tumor. As doses iônicas acarretam mutilações 

radicais, espoliações metabólicas, lesões celulares, disfunções orgânicas e 

mutações genéticas que envolvem diferentes sistemas e órgãos em graus de 

freqüência e severidade. Quando aplicadas sobre a pelve feminina, a área 

gastrintestinal, pélvica, geniturinária, pele, mucosas pélvicas e, mais raramente, 

ossos e sistema hematológico são as localizações mais atingidas (Davidson et al., 

2001).  

Os efeitos adversos da radioterapia são classificados, segundo a temporalidade, 

em agudos (aqueles que ocorrem em até 90 dias após o início da radioterapia) e 

tardios (que ocorrem após 90 dias do início da radioterapia). Quanto à graduação da 

toxicidade, considera-se o grau zero como ausência do efeito adverso, grau 1, efeito 

leve, grau 2, moderado, grau 3, severo, grau 4, risco de vida ou morte e grau 5, 

morte (Atlan et al., 2002). 

Os efeitos somáticos afetam a pessoa irradiada, podendo ainda ser divididos em 

agudos ou curto prazo, e tardios ou longo prazo, dependendo do tempo de 

manifestação dos efeitos, que é função da dose absorvida (quanto maior a dose, 

menor é o intervalo de tempo entre a exposição e o aparecimento do efeito). 

Cinco estágios distintos podem ser identificados à medida que a dose é 

progressivamente maior: 
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Estágio 1 - dose de 0 – 2,0 Gy: efeitos normalmente não observáveis; 

Estágio 2 - dose de 1,5 – 4,0 Gy: náuseas e vômitos transientes, algumas 

evidências de danos ao sistema;  

Estágio 3 – dose de 5 – 6,0 Gy: dano severo ao sistema hematopoiético e 

algumas evidências de danos ao sistema gastrointestinal; 

Estágio 4 - dose de 5 – 10,0 Gy dano severo ao sistema gastrointestinal, poucas 

chances de sobrevivência;  

Estágio 5 - dose acima de 10,0 Gy: dano ao sistema nervoso central; confusão; 

choque e morte em horas. 

Os efeitos somáticos tardios aparecem em pessoas irradiadas com baixas doses, 

em um longo intervalo de tempo, ou em pessoas que receberam dose alta não letal.  

Podem ocorrer efeitos hereditários por mutação de células de gônadas sexuais. Os 

proporcionais à dose de radiação recebida, sem a existência de limiar são 

denominados efeitos estocásticos. Estes efeitos podem ocorrer quando as células do 

ovário ou dos tecidos que formam respectivamente os óvulos e os espermatozóides 

forem irradiadas. Isto significa que doses pequenas, abaixo dos limites estabelecidos 

por normas e recomendação de radioproteção, podem induzir tais efeitos. Entre 

estes efeitos destaca-se o câncer. O período entre uma exposição radioativa até a 

detecção do câncer por esta causa pode chegar a até 40 anos. Os efeitos 

determinísticos são produzidos por doses elevadas, acima do limiar, onde a 

gravidade do dano aumenta de acordo com a dose. 

 

2.4.4 Efeitos Adversos da Radioterapia no Tratament o do Câncer 

Neste estudo, efeitos adversos são definidos como sinais, sintomas, doenças ou 

achados de laboratório, associados ao uso de medicamento, tratamento ou 

procedimento (National Câncer Institute / Cancer Therapy Evaluation Program, NCI 

CTEP).  Os efeitos adversos são classificados, de uma forma geral, em agudos e 

tardios, com especificidades de acordo com a modalidade e a classificação 

empregada (Atlan et al., 2002). 

Os efeitos dependem da localização e volume do tumor, energia utilizada, dose 

total e estado geral do paciente. Algumas reações ocorrem em todos os pacientes, 

com grau de freqüência diferenciado como, fadiga, reações de pele e inapetência, 

que costumam aparecer após a 2ª semana de tratamento. Os efeitos agudos têm 
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bom prognóstico, já os tardios são mais severos do que os agudos e de difícil 

controle clínico. 

Em relação ao tempo de ocorrência podem ser classificadas de acordo com NCI 

(CTEP, 2005) em agudas as que aparecem durante ou até um mês após o início das 

aplicações e tardios os que surgem após três meses de iniciado o tratamento. Os 

efeitos adversos agudos subseqüentes à radioterapia, mais comumente relatados 

pela literatura, são as mucosites, náuseas e vômitos, diarréia, fadiga, reação de pele, 

inapetência e alopecia. Entre os efeitos tardios estão as alterações de pele, tecido 

subcutâneo, mucosa, intestino, bexiga, uretra, osso, ovário, colo uterino e função 

sexual (Quadro1). As queixas referidas sobre os efeitos tardios são decorrentes de 

lesões preexistentes na fase aguda, com gravidade variável, por vezes necessitando 

de procedimentos cirúrgicos e endoscópicos para sua resolução. 

 

2.4.5 Efeitos Adversos Tardios da Radioterapia na P elve Feminina 

Os efeitos adversos decorrentes da radioterapia em qualquer topografia 

anatômica são provocados por sua ação nos tecidos e órgãos sadios nas áreas 

adjacentes ao tumor. As doses iônicas acarretam mutilações radicais, espoliação 

metabólica, lesões celulares, disfunções orgânicas e mutações genéticas que 

envolvem diferentes sistemas e órgãos em graus de freqüência e severidade 

variados. Quando aplicadas sobre a pelve feminina, a área gastrintestinal, pélvica, 

geniturinária, pele, mucosas pélvicas e, mais raramente, ossos e sistema 

hematológico são as localizações mais atingidas (Davidson et al., 2001). Os efeitos 

incluem cistite hemorrágica, inflamações retais, formação de fístulas e estenose 

vaginal como as mais freqüentes (Sismond et al., 1989; Mazeron & Gerbaulet, 1997; 

Nam & Ahn, 2004). 

A real freqüência destes efeitos tardios é desconhecida, pois muitas pacientes 

morrem por causa da doença ou por outros motivos antes do diagnóstico do evento 

(Wilkinson et al., 2003).  Contudo, os valores ficam entre 5 a 20% no geral, 

pontuando valores diferenciados para cada efeito, que serão descritos neste estudo 

no próximo tópico desta revisão.  

Os prejuízos orgânicos comprometem definitivamente a qualidade de vida da 

paciente que, associados à evolução da doença potencializam o sofrimento da 

mulher (Burns et al., 2003). 
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As áreas mais afetadas são, respectivamente, retosigmóide, principalmente nos 

estádios mais avançados da doença (quando a dose de radioterapia externa é 

maior), bexiga, uretra e ureter, útero, ovário e vagina, gerando alteração na função 

sexual. Saibishkumar (2005), em estudo aplicado a 1069 mulheres com câncer de 

colo uterino tratadas com radioterapia exclusiva completa, com tempo médio de 

observação pós radioterapia de 34 meses encontrou 13% de efeitos tardios no reto, 

12% na bexiga, 9% em intestino delgado, 24% em tecido subcutâneo, 34% de 

estenose vaginal e 29% de aderência vaginal. 

Alguns fatores têm sido associados, em estudos epidemiológicos, ao aumento da 

morbidade na terapêutica radioterápica para esta população como idade (pacientes 

jovens têm menos efeitos adversos), infecções do trato urinário e pélvico por uso de 

sondas vesicais e doenças associadas que alterem a microcirculação como 

hipertensão, arteriopatias, diabetes mellitus e doenças auto-imunes, que acentuam 

os efeitos lesivos da radiação.  

Estudos relacionados por Kucera (1987,demonstraram que existe correlação 

entre fumar e efeitos adversos tardios da radioterapia pélvica. Neste artigo o autor 

refere que o cigarro provoca vasculotoxicidade, aumentando as injúrias teciduais, 

independentes da área pélvica afetada, sendo mais evidente no intestino delgado, 

reto e bexiga (Ferrigno et al., 2001). Outros aspectos como raça, estado geral e 

obesidade podem acentuar os efeitos adversos, porém os autores sugerem a 

realização de estudos clínicos em diferentes culturas e grupos étnicos em relação a 

cada um desses fatores (Burns et al., 2003). 

A classificação dos efeitos adversos tardios na pelve feminina, de maneira geral, 

é realizada de acordo com a severidade, temporalidade, anatomia e/ou fisiologia da 

área irradiada. 

Dentre as classificações mais utilizadas nos últimos cinco anos (Anexo D) estão 

o, Glossary Franco Italian, GFI, Oncology European Organization for Research for 

and Treatment of Cancer RTOG / EORTC e o Late Effects Normal Tissues - 

Subjective Objetive Management Analytic, LENT-SOM (Bondaruk et al., 2003; NCI 

CTEP, 2005).  

Estas classificações contêm detalhes de transformações agudas e tardias 

incluindo sua fisiopatologia, síndromes, tratamento e prevenção (Quadro 1) (Hoetller 

et al, 2003). Em geral, estas classificações utilizam um questionário e escala para 
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classificação e graduação dos efeitos adversos na pelve feminina, limitada ao órgão 

e função orgânica observada.  

 

ÓRGÃO/ FUNÇÃO EFEITOS ADVERSOS 

Pele 
Inflamação atrofia, mudança de pigmentação, alopécia, 
telangiectasia e ulceração. 

Tecido subcutâneo Fibrose, perda de tecido adiposo, necrose. 
Mucosa Atrofia diminuição da umidade, telangiectasia, ulceração. 

Intestino 
Diarréia, estenose, enterorragia, cólica, perda de muco, obstrução, 
cirurgia para tratamento de efeito adverso e necrose, perfuração e 
fístula, retite. 

Bexiga e Uretra 
Atrofia, telangiectasia, imatura, disúria, redução de capacidade 
volumétrica, necrose, hemorragia e cistite, alteração da freqüência 
urinária, incontinência urinária. 

Osso 
Diminuição de densidade, esclerose, dor, necrose, fratura 
espontânea, descalcificação. 

Ovário 
Fogacho, dismenorréia, menopausa, anovulação, osteoporose, 
infertilidade. 

Colo do útero 
Dor, sangramento, piométrio, hematometria, necrose, ulceração, 
estenose, amenorréia, dismenorréia, incompetência. 

Função Sexual 
Dispareunia, alteração da libido e do prazer, diminuição da umidade 
vaginal, estenose. 

Quadro 1.  Relação dos efeitos adversos tardios subseqüentes ao tratamento radioterápico sobre os 
órgãos ou funções 

Fonte: Vidal, (2008) 
 

A severidade do efeito adverso varia de acordo com o sistema. A graduação da 

toxicidade em todas as classificações é definida por ordem crescente de 

agravamento variando de 0 até 4 ou 5, descritas de acordo com o sistema de 

classificação (Quadro 2). Quanto à temporalidade, os três sistemas consideram 

como efeitos adversos agudos àqueles que ocorrem em até noventa dias após o 

início do tratamento e tardios os que ocorrem após este período. 

 

GRADUAÇÃO  GFI RTOG/EORTC LENT-SOMA 
Ausente 0 0 0 
Leve 1 1 1 
Médio 2 2 2 
Severo 3 3 3 
Risco de vida - 4 4 
Morte 4 - - 
Morte relacionada a efeito de 
grau 4 

- 5 - 

Quadro 2: Distribuição do grau de toxicidade do efeito adverso radioterápico em relação aos sistemas 
de classificação GFI, RTOG/EORTC e LENT-SOMA. 
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Algumas topografias anatômicas são relatadas como mais incidentes em 

mulheres submetidas à radioterapia exclusiva ou combinada para tratamento de 

câncer de colo uterino como reto e bexiga, assim como a função sexual.  

O reto é identificado como órgão de maior risco para efeito adverso radioterápico 

tardio no tratamento do câncer de colo uterino (Rama et al., 2008). Os efeitos 

adversos no reto são causados por alterações na mucosa de revestimento interno e 

evoluem de inflamação, fibrose, atrofia, estenose a fistulas. A retite actínica, 

inflamação crônica do reto induzida pela radiação, é uma complicação que é vista em 

cerca de 10% a 20% dos pacientes submetidos à radioterapia da região pélvica 

(West et al., 2001; Rose, 2002). A radiação pode causar danos tardios ao reto como 

fibrose do tecido conjuntivo e endarterite das arteríolas. Essas alterações podem 

resultar em isquemia do tecido, friabilidade da mucosa, sangramento, ulcerações, 

estenose e até fístulas com órgãos vizinhos, como bexiga e vagina. (Lin et al., 2005; 

Ferrigno et al., 2005). Os principais sintomas são dor retal, tenesmo, urgência fecal, 

diarréia muco-sanguinolenta e, algumas vezes, incontinência fecal (Rose, 2002; 

Souhami et al., 2005; Patel et al., 2005). 

Estudo desenvolvido por Chen (2003), com 295 pacientes com diagnóstico de 

câncer de colo uterino tratado com radioterapia exclusiva na China, relata que 29% 

das pacientes tiveram efeito adverso no reto e que o tempo médio foi de 12 meses 

após o tratamento. Apenas 2% dos efeitos foram sobre a bexiga e 5%, edemas de 

membros inferiores. 

Acredita-se que 5% a 8% dos pacientes com retite actínica podem desenvolver a 

forma grave da doença com sangramento retal intenso que requer tratamento 

imediato (Figura 4). Tal complicação ficou conhecida como retite actínica 

hemorrágica (NCI CTEP, 2005). Como é de difícil controle clínico, alguns autores têm 

proposto o uso de soluções de formalina intra-retal para o tratamento. 

 
Figura 4 - Retite actínica hemorrágica com áreas de telangiectasia 

Fonte: Foto cedida pelo Dr. Edward Christian B. Lusis do Serviço de Endoscopia do HCII / INCA/MS. 
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Com relação à bexiga, os efeitos estão situados em segundo lugar na incidência 

e incluem cistites transitórias ou crônicas, incontinência, fibrose, hematúria, aumento 

da freqüência urinária, ulceração, fístulas urinárias e dor (Saibishkumar et al., 2005). 

A cistite causada por irradiação é denominada de cistite rádica ou actínica e ocorre 

em 10% dos pacientes que receberam irradiação pélvica. Dores nessas áreas do 

corpo são de modo geral constrangedoras. Estão associadas à necessidade de 

micções freqüentes, causando impedimento de cumprimento de alguns 

compromissos sociais. Em alguns casos, podem levar ao isolamento de mulheres 

que podem se sentir constrangidas em discutir seus sintomas com familiares, amigos 

ou profissionais de saúde. O tratamento inclui cistoscopias, biópsias, uso de 

formalização, dilatação de uretra, uso de antibiótico e antiinflamatório (Deniz, 2001). 

Quanto aos efeitos adversos na função sexual, alguns são de difícil diagnóstico 

por exame clínico, sendo pesquisados em estudos prospectivos desenhados para 

esse fim.  

A resposta sexual completa é composta de libido, excitação, orgasmo e 

resolução. O prejuízo a uma destas fases é caracterizado como disfunção sexual. 

Fatores psicológicos, espirituais, biológicos, culturais e sociológicos influenciados por 

valores, comportamentos e atitudes interferem na saúde sexual que é o estado físico 

emocional de bem estar que permite o prazer e a capacidade de responder aos 

sentimentos sexuais, permitindo que haja alterações subjetivas nas respostas dadas 

pelas mulheres a estas questões (Bebiana et al, 2008). 

Os efeitos adversos tardios da radioterapia incluem alteração da libido e do 

prazer pela diminuição de estrogênio circulante, medo de sentir dor e sangramento 

durante o intercurso sexual ocasionados pelo estreitamento da luz vaginal, 

ressecamento e descamação da mucosa vaginal (Borras, 2004; Segal, 1994). Esses 

efeitos são considerados subjetivos e emanam da percepção da paciente (Syed et al, 

2002; Takahito et al, 2004). 

As variáveis relacionadas às alterações morfofisiológicas na vagina e vulva como 

telangiectasia, estenose, atrofia e fibrose, bem como atrofia ovariana e de útero, 

fazem parte de dados registrados em prontuário e são diagnosticadas clinicamente 

e/ou por exames de imagem (Syed et al, 2002; Takahito et al, 2004). 
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O efeito predominante é a estenose vaginal que interfere na vida sexual e nos 

exames ginecológicos, impedindo o uso de espéculo e prejudicando uma boa 

abordagem do colo para visualização e coleta de material (Figura 5). 

 

 

 

 

   

 

 

 
Figura 5  - Estenose vaginal, avaliação com especulo nº1 

Fonte: Foto cedida pela Enfª Mary Mirian S.C.Borba do Ambulatório de Ginecologia do INCA 
 

O tratamento dos efeitos adversos tardios na função sexual envolve exames 

ginecológicos, orientação individual e ao casal quanto a forma de se relacionar, 

técnica de relaxamento, observação do uso de lubrificantes à base de água, uso de 

hormônios quando houver indicação médica e realização de exercício de dilatação 

vaginal. Esses procedimentos envolvem a equipe interdisciplinar formada por 

assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, ginecologista oncológico, psicólogo e 

psiquiatra (Denardi et al, 2008). 

A fístula é a formação de uma comunicação anormal entre dois órgãos ou vasos 

que normalmente não se comunicam.  As fístulas urogenitais têm diversas causas, 

várias localizações anatômicas e diferentes quadros clínicos. Podem envolver o trato 

urinário alto (ureter), o trato urinário baixo (bexiga e uretra) e o trato reprodutivo 

feminino (vagina, tubas, corpo e colo uterino). É com maior freqüência, uma 

comunicação anômala entre a vagina e a bexiga. Fístulas entre o trato urinário baixo 

e o colo ou o corpo uterino são consideravelmente menos comuns. Constituem-se 

em um dos efeitos adversos mais constrangedores para as mulheres que se 

submetem a radioterapia da pelve e atingem mais comumente a bexiga, a vagina e o 

reto.  As comunicações ocorrem entre bexiga e vagina - vesico-vaginal, bexiga e reto 

- vesico-retal e vagina e reto – retovaginal (Figura 6).  
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Figura 6 – Fístula retovaginal 
Fonte: foto cedida pelo Dr. Edward Christian B. Lusis do Serviço de Endoscopia do HCII / 

INCA/MS 
 

Quando a fístula é decorrente de radioterapia, a manifestação clínica pode surgir 

após um período de tempo variável, entre cinco meses e 30 anos. Vinte e cinco por 

cento das pacientes com fístulas pós-radiação permanecem assintomáticas. Além 

disso, apresentam sintomas que antecedem a perda de urina como cistite, hematúria 

e hiperatividade que melhoram após o aparecimento da perda de urina. Segue-se 

incontinência urinária contínua, dor e formação de coleção de urina na pelve, devido 

ao extravasamento de urina. Dependendo do tamanho da fístula e dos órgãos 

envolvidos, a perda de urina pode ser muito severa ou intermitente, quando a fístula 

é pequena. Algumas pacientes podem apresentar uma fístula urinária associada à 

outra forma de incontinência como a incontinência urinária de esforço. O uso 

constante de fraldas ou absorvente leva à inflamação de pele e mucosa perineal e 

perianal, odor de excreta e infecções oportunistas.  

O uso de cremes, trocas freqüentes de absorventes e o uso seletivo de 

antibióticos reduzem as escoriações da pele da vulva, o desconforto e as infecções 

bacterianas secundárias causadas pelas escoriações provocadas pela perda 

freqüente de urina (dermatite química). O tratamento é cirúrgico. São indicadas 

derivações urinárias ou intestinais que são de difícil realização devido às 

características do tecido irradiado. O momento ideal para o reparo precoce das 

fístulas requer o diagnóstico dentro de 72 horas da lesão. Como o diagnóstico é 

freqüentemente tardio e a condição de irrigação dos tecidos é extremamente 

importante para o fechamento deste tipo de fístula, em geral, são necessários 10 a 

12 meses de espera. Após o amadurecimento da fístula, a reconstrução se inicia 
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com completo desbridamento de todo o tecido necrótico, mobilizando a parede da 

vagina. 

O desenvolvimento de um segundo tumor na área irradiada é um dos efeitos 

adversos subseqüentes à radioterapia. São mais raros por ocorrerem muitos anos 

após o término de tratamento, período em que ocorrem recidivas ou morte.  Alguns 

autores, porém, têm conseguido detectá-las em estudos prospectivos.  

Ota (2007), em estudo retrospectivo realizado com uma amostra de 1495 

pacientes com carcinoma escamoso de colo uterino nos estágios de I a IV, tratadas 

com radioterapia exclusiva, verificou menos de 1% de ocorrência de um segundo 

câncer na área irradiada. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Desenho de estudo 

Trata-se de um estudo observacional descritivo, do tipo longitudinal. 

 

3.2 População de estudo 

Mulheres com carcinoma de colo uterino entre os estágios IB a IIIB, submetidas à 

radioterapia, que freqüentavam o ambulatório de ginecologia do Hospital do Câncer II 

(HCII) unidade hospitalar do INCA, no ano de 2007.  

 

3.3 Tamanho amostral 

Considerando uma freqüência mínima esperada de 5% de efeitos adversos 

radioterápicos tardios subseqüentes a radioterapia para câncer de colo uterino no 

reto, bexiga e função sexual, estimou-se um tamanho amostral de 298 mulheres, 

para um intervalo de confiança de 95% (STATPOINT, 2004). Neste estudo, a 

população foi composta por 300 mulheres. 

 

3.4 Critérios de seleção  

Como critérios de elegibilidade foram considerados: início do tratamento 

radioterápico há no mínimo noventa e um dias, tempo definido pela NCI CTEP para o 

inicio dos efeitos tardios; e ter estadio do câncer de colo uterino entre IB a III B de 

acordo com os critérios da FIGO. Os estádios foram selecionados a partir do estádio 

IB, pois o IA é tratado com cirurgia salvo algum impedimento e os estágios além do 

IIIB não têm bom prognóstico o que impediria a pesquisa com sobrevida livre de 

efeitos tardios. 

Foram consideradas inelegíveis: as mulheres que apresentavam outro câncer 

concomitante na época da entrevista ou recidiva, pois ocasionaria confundimento 

entre os sinais e sintomas apresentados pela doença e os efeitos adversos tardios; 

exame para HIV positivo; e aquelas cujo prontuário não estava disponível para 

pesquisa na ocasião da entrevista. 

 

3.5 Instrumento de coleta 

Um instrumento de coleta para registrar informações fornecidas pela própria 
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paciente e também aquelas registradas nos prontuários médicos foi desenvolvido 

para esse estudo (Anexo B). O instrumento foi utilizado para coletar informações 

sobre características sócio-demográficas, características do câncer de colo uterino, 

fatores de risco associados, tratamento instituído e os efeitos adversos que 

ocorreram na pelve feminina irradiada, no período compreendido entre três meses de 

iniciada a radioterapia até o dia da entrevista. As questões foram elaboradas com 

base nos efeitos adversos tardios descritos na literatura como os mais incidentes 

nesta topografia anatômica. 

O instrumento foi organizado em duas etapas:  

• a primeira parte um questionário contendo 49 perguntas fechadas e uma 

pergunta aberta para coleta de informações diretamente com as pacientes, 

através de entrevista face a face, para obtenção de dados pessoais e 

autopercepção dos efeitos adversos na bexiga, reto e função sexual, ocorridos 

no período compreendido entre três meses após o início da radioterapia até a 

data da entrevista; 

• a segunda parte um formulário para coleta de informações registradas no 

prontuário sobre a identificação da paciente, quadro clínico, co-morbidades, 

tratamento, e para o registro de sinais, sintomas e resultado de exames e 

tratamento referentes aos efeitos adversos pós-tratamento radioterápico 

registrados pela equipe interdisciplinar. 

 

3.6 Variáveis selecionadas 

 

3.6.1 Questionário para entrevista face a face 

 

DADOS PESSOAIS 

Idade:  número de anos completos entre a data de nascimento e o momento do início 

da radioterapia. 

Escolaridade:  número de séries escolares completas, segundo relato da paciente e 

categorizado posteriormente, conforme o IBGE. 

Cor da pele ou etnia:  autodeclaração classificada em branca, negra, parda, amarela 

e indígena conforme o censo IBGE 2000. 

Atividade ou trabalho:  Situação laboral remunerada que realizava na data de início 
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da radioterapia até o dia da entrevista, história de interrupção e o motivo da mesma. 

Nível-sócio econômico:  renda familiar expressa pelo somatório de toda renda 

familiar dividido pelo número de membros da família. 

Tabagismo:  Foram consideradas fumantes as mulheres que fumaram mais de 100 

cigarros ou 5 maços na vida e ainda fumavam no momento da entrevista; ex-

fumantes aquelas que fumaram pelo menos 100 cigarros na vida mas não fumam 

atualmente e nunca fumantes aquelas que não preencheram os critérios acima 

mencionados. Esses conceitos eram preconizados pela Organização Mundial da 

Saúde na ocasião da construção desse instrumento. 

 

HISTÓRIA SEXUAL  
 

Sexarca:  autodeclaração da data em que teve a primeira relação sexual. 

Parceiros sexuais:  autodeclaração do número de parceiros sexuais. 

Paridade:  autodeclaração do número de partos. 

Doença Sexualmente Transmissível (DST):  autodeclaração de ocorrência de 

doenças sexualmente transmissíveis, exceto HPV. 

Uso de anticoncepcional:  autodeclaração de uso de anticoncepcional e tempo de 

uso. 

Menopausa actínica:  cessação da menstruação após irradiação. 

 

FUNÇÃO SEXUAL  

Atividade sexual:  ter tido atividade sexual após 90 dias de iniciado a radioterapia. 

Libido:  alteração do interesse sexual em relação à antes da radioterapia para maior, 

menor ou igual com opções de resposta “não lembro”, “não quero responder”, “não 

sexualmente ativa”. 

Prazer:  alteração do prazer em relação a antes da radioterapia para maior, menor ou 

igual com opções de resposta “não lembro”, “não quero responder”, “não 

sexualmente ativa”. 

Dispaurenia:  dor durante o ato sexual. Respostas categorizadas em sim, não, não 

lembro e não sexualmente ativa. 

Sangramento:  perda de sangue durante ou após o ato sexual com respostas 

categorizadas em sim, não, não lembro e não sexualmente ativa. 
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Ressecamento vaginal:  dimimuição da umidade vaginal por ocasião das relações 

sexuais com respostas categorizadas em sim, não, não lembro e não sexualmente 

ativa. 

SINAIS E SINTOMAS POSSIVELMENTE RELACIONADOS COM EF EITOS 

ADVERSOS 

Resposta positiva quando indagada sobre sinais e sintomas de efeitos adversos 

possivelmente relacionados com o tratamento radioterápico que ocorreram após 

noventa dias do início do tratamento até o dia da entrevista. 

 

SINAIS E SINTOMAS POSSIVELMENTE RELACIONADOS COM EF EITOS 

ADVERSOS NA BEXIGA 

As respostas foram padronizadas em sim , não  e não lembro  para as perguntas 

sobre: 

Sinais e sintomas de cistite:  dor ou ardência ao urinar, vários episódios de diurese 

em pequeno volume em pouco tempo. Urgência urinária: dificuldade de reter urina 

Retenção urinária:  dificuldade de esvaziar a bexiga, com a sensação de 

necessidade e urinar. 

Espasmo de bexiga:  dor na bexiga do tipo cólica. 

Hematúria:  presença de sangue visualizado a olho nu na urina. 

 

SINAIS E SINTOMAS POSSIVELMENTE RELACIONADOS COM EFEITOS 

ADVERSOS NO RETO 

As respostas foram padronizadas em sim , não  e não lembro  as perguntas sobre: 

Sinais e sintomas de retite:  tenesmo, diarréia, elimimação de muco via retal, dor 

anal e enterrogia.  

Descontrole de esfíncter retal:  dificuldade em conter a evacuação, ocorrendo 

evacuação incontrolável. 

Constipação intestinal:  grandes períodos sem evacuar. 

Estenose retal:  elimimação de fezes em forma de fita.  

 

SINAIS E SINTOMAS POSSIVELMENTE RELACIONADOS COM FÍ STULA 

VAGINAL 

As respostas foram padronizadas em sim , não  e não lembro  as perguntas sobre: 
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Fistula vaginal:  elimimação de fezes e /ou urina por via vaginal, elimimação de urina 

por via retal. 

ÁREA MAIS AFETADA PELA RADIOTERAPIA NA PERCEPÇÃO DA  PACIENTE 

Foram propostas as seguintes opções de respostas para este questionamento: 

nenhuma, intestinal, urinária, sexual, intestinal e urinária, intestinal e sexual, urinária 

e sexual,intestinal, sexual e urinária  e outras (especificar). 

3.6.2. Formulário padronizado para coleta de dados no prontuário 

Informações sobre o câncer de colo uterino 

Estadiamento do tumor:  registro em prontuário após exame ginecológico, de 

acordo com a classificação FIGO (ANEXO A) 

Tipo histológico:  registro em prontuário de resultado de biópsia 

Tratamento  

Teleterapia:  realização do tratamento, data de início e térmimo e dose em cgy. 

Braquiterapia:  realização do tratamento, data das inserções.  

Quimioterapia:  realização do tratamento, data de inicio e térmimo das 

admimistrações, tipo de quimioterápico e dose total admimistrada. 

Cirurgia:  tipos de cirurgias e datas. 

 

CONDIÇÃO CLÍNICA 

Expressa pela escala de Performance Status (PS) de acordo com registro em 

prontuário e pelo índice de massa corporal no início do tratamento. 

PS: define a capacidade funcional do individuo e é classificado em ordem crescente 

de agravamento como: PS0 (zero) capacidade de realizar atividades normalmente; 

PS1 (um) tem sintomas, porém deambula e não altera seus hábitos cotidianos em 

função deles; PS2 (dois) permanece fora do leito por mais de 50% tempo; PS3 (três) 

permanece no leito mais de  50% do tempo, necessitando de cuidados intensivos e 

PS 4 (quatro) paciente preso ao leito. 

Índice de Massa Corpórea (IMC):  índice utilizado para classificação do estado 

nutricional calculado pela divisão do peso do quadrado da altura e expresso em Kg / 

m2 e posteriormente categorizado em eutrófico, baixo-peso, sobrepeso, obeso, 

ausência do dado e ignorado. 
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COMORBIDADES 

Hipertensão:  registro do diagnóstico em prontuário e data. 

Diabetes mellitus : registro do diagnóstico em prontuário e data. 

   

EFEITO ADVERSO TARDIO REGISTRADO NO PRONTUÁRIO 

Neste estudo considerou-se o primeiro registro  de sinais e sintomas bem como o 

diagnóstico de efeitos adversos tardios pós-radioterapia na vagina, bexiga e reto 

registrados no prontuário que ocorreram após noventa dias do início da radioterapia: 

 

VAGINA 

Estenose:  estreitamento da luz vaginal 

Atrofia:  dimimuição da estrutura vaginal 

Fibrose:  espessamento da mucosa de revestimento da vagina 

Ulceração:  lesões ulcerativas na mucosa vaginal. 

 

BEXIGA 

Hematúria:  presença de sangue na urina procedente das vias urinárias, 

diagnosticada por exame. 

Cistite:  inflamação da camada de revestimento interno da bexiga 

Ulceração:  presença de lesões ulcerativas 

 

RETO 

Estenose:  dimimuição da luz do reto 

Retite:  inflamação da mucosa retal 

Oclusão:  obstrução total ou parcial da luz do reto 

Fibrose:  espessamento da mucosa de revestimento do reto 

 

FÍSTULA 

Comunicação anormal do reto, vagina ou bexiga com outras estruturas orgânicas. 
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TRATAMENTO DO EFEITO ADVERSO 

Cirurgias:  tipos de cirurgia e datas de realização. 

Profissional:  profissional que atuou no tratamento do efeito adverso. 

Procedimentos não cirúrgicos: tratamentos e exames implementados e data da 

realização. 

 

3.7 Pré-teste do instrumento 

O pré-teste foi realizado em janeiro de 2006. O tamanho amostral foi de 10% da 

população proposta para este estudo, 30 (trinta) pacientes. Foram utilizados os 

mesmos critérios de inclusão e exclusão para este estudo, com a finalidade de 

avaliar se o instrumento atendia aos objetivos propostos (compreensão da pergunta 

e obtenção da informação).  

As informações sobre estenose cervical, alterações nos níveis de hemoglobina, 

creatinina sérica e clearence de creatinina, ureter e rim foram consideradas inviáveis 

para coleta por não terem encontrados no prontuário, tendo em vista que não fazem 

parte da rotina do hospital onde foi realizado o estudo. Em função destes resultados 

estas variáveis foram retiradas do instrumento. 

 Foram incluídas as variáveis sobre os fatores de risco para câncer de colo uterino 

tais como, exame HPV positivo, número de parceiros, relato de outras doenças 

sexualmente transmissíveis, paridade, sexarca e uso de anticoncepcional que não 

faziam parte do conjunto de variáveis no primeiro momento.  

 

3.8 Coleta de dados 

 

Local de coleta 

Hospital do Câncer II,unidade hospitalar Instituto Nacional de Câncer(INCA), 

situada na capital do Estado do Rio de Janeiro, especializada no tratamento de 

câncer ginecológico que atende mulheres da capital e de cidades vizinhas.  A 

unidade não possui centro de radioterapia. As pacientes com indicação de 

radioterapia realizam a teleterapia no Hospital do Câncer I (HCI/INCA), ou na rede 

conveniada do SUS. A braquiterapia é realizada nas unidades HCI e HCIII do INCA. 
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ROTINA DO HCII 

Ao serem encamimhadas para a realização de radioterapia, as pacientes realizam 

uma rotina pré-tratamento que é composta por: exames de sangue, urina, imagem, 

orientações sobre o tratamento, autocuidado durante o período da radioterapia, 

possíveis efeitos adversos, e orientações para mimimizar esses efeitos. As 

informações são dadas pelo enfermeiro, assistente social, nutricionista e 

fisioterapeuta, antes do encamimhamento para o centro de radioterapia indicado 

para o tratamento. O acompanhamento se inicia no pré tratamento com uma 

orientação em grupo realizada por uma equipe interdisciplinar seguida de consulta 

individual da assistência social e enfermeiro. Essas consultas têm a finalidade de 

avaliar as condições clínicas, identificar riscos para complicações e não efetividade 

do tratamento, e a elaboração de plano assistencial a curto, médio e longo prazo.  

As consultas de enfermagem utilizam como estratégia o histórico de enfermagem, 

exame físico, escuta apurada das queixas da paciente, avaliação do estado 

emocional e grau de adesão ao tratamento, procurando evitar falhas no fluxo do 

mesmo; fornecimento de cartilha com orientação para radioterapia ginecológica e 

informação sobre a possibilidade de encamimhamento para equipe interdisciplinar 

quando necessário. 

A consulta de enfermagem pré-radioterapia é realizada antes do inicio do 

tratamento. É feito uma orientação em grupo por meio de palestra,com recurso visual 

sobre radioterapia na pelve feminina, seguida de esclarecimento de dúvidas a 

pacientes, familiares e acompanhantes, versando sobre a importância do 

cumprimento da agenda proposta para o tratamento, efeitos adversos possíveis e 

como mimimizá-los. A seguir é realizada consulta individual nos moldes descritos no 

parágrafo acima. 

As consultas de enfermagem durante a teleterapia são realizadas no Hospital do 

Câncer III. Ocorrem de rotina na primeira, 15ª e 25ª aplicações, térmimo de 

tratamento, e quando for percebido necessidade em qualquer fase do tratamento. 

Durante estas consultas, é realizado exame físico, identificação de fatores de risco 

para lesões cutâneas, limitações funcionais da área a ser irradiada, incentivo ao 

aumento de ingesta hídrica e fornecimento de folheto para o autocuidado 

(orientações sobre radioterapia- disponível em: www.inca.gov.br). Elabora-se, então, 

plano de intervenção de enfermagem em tratamento radioterápico e inicia-se o 
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protocolo de prevenção e tratamento de radiações preconizado pelo INCA. Com 

fornecimento de creme à base de Aloe Vera Barbadensis Miller para preservação da 

pele irradiada e demonstração do uso, a cada consulta é feito o reforço das 

orientações, evolução de enfermagem e reavaliação de condutas de enfermagem. 

Ao térmimo da teleterapia, é feita avaliação dos relatos de intercorrências durante o 

tratamento e das condutas adotadas, bem como a avaliação da área cutânea 

irradiada, estimulo à manutenção do aumento da ingesta hídrica, orientação para 

evitar exposição a raios solares pelo período de 1 ano, uso de creme hidratante na 

área irradiada após térmimo do tratamento, reavaliação do plano assistencial e sua 

eficácia. 

Na braquiterapia a consulta de enfermagem na primeira inserção tem como 

objetivos: fornecer informações sobre a dinâmica assistencial na braquiterapia; 

esclarecer dúvidas; orientar quanto ao auto cuidado; identificar situações que possa  

prejudicar a inserção do dispositivo  utilizado para a braquiterapia. As ações de 

enfermagem nessa consulta abrangem diálogo com a paciente; orientações sobre 

protocolo e fluxograma de atendimento hospitalar; autocuidado; possibilidade de 

efeitos adversos pós-inserção; histórico de enfermagem e elaboração do plano de 

intervenção de enfermagem em tratamento braquiterápico. 

A consulta realizada após a última inserção inclui o dialogo sobre o retorno as 

atividades sexuais ou a sensibilização quanto à realização de dilatação vaginal para 

as não sexualmente ativas; orientação sobre o auto cuidado e atenção para sinais e 

sintomas de efeitos adversos pós-braquiterapia. 

O seguimento pós-tratamento consta de uma consulta de enfermagem um mês 

após o térmimo da braquiterapia, com encamimhamento para outros profissionais, se 

necessário, e prossegue com uma consulta do médico oncoginecológico no quarto 

mês, passando depois a intervalos de seis meses durante dois anos. Após esse 

período as consultas passam a ocorrer anualmente até completar um período de 

cinco anos de seguimento. A alta é dada se não houver recidiva ou morbidade 

procedente da doença ou tratamento. 

Entre os anos de 2006 e 2007, de acordo com dados fornecidos pelo Serviço de 

Ginecologia e Faturamento Hospitalar do HCII, foram encamimhadas para 

tratamento radioterápico por câncer de colo uterino, entre os estadios IB e IIIB, 855 

pacientes das quais 78 foram submetidas à radioterapia exclusiva e 777 a 
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radioterapia associada à quimioterapia.  

 

3.9 Método de coleta 

A captação das mulheres selecionadas foi realizada por meio de convite no dia de 

comparecimento ao ambulatório de ginecologia do INCA, para seguimento pós 

radioterapia para câncer de colo uterino, pelo pesquisador principal, de segunda a 

sexta-feira, nos períodos da manhã e da tarde, durante o ano de 2007. 

Semanalmente, era feita uma consulta à agenda eletrônica do ambulatório para 

obter o nome das pacientes agendadas para consulta ginecológica. De posse dessa 

primeira listagem, era realizada uma consulta ao prontuário eletrônico de cada 

paciente com verificação dos seguintes itens: data em que foi realizada a 

radioterapia, local irradiado e resultado do último exame anátomo patológico para 

confirmação dos critérios de inclusão. 

No momento da chamada das pacientes para a fila do atendimento, as pacientes 

selecionadas eram identificadas e abordadas pela investigadora principal, que 

fornecia todas as informações sobre a pesquisa e as convidava para participar do 

estudo. As pacientes que aceitassem participar confirmavam o aceite através da 

assinatura do termo de consentimento informado livre esclarecido e eram 

encamimhadas para um local reservado para entrevista, com presença optativa de 

acompanhante. 

Foi realizada uma única entrevista com cada paciente e os dados de prontuário 

não virtual foram coletados após a entrevista ou no máximo 24 horas depois. 

 

3.10 Análise estatística dos dados 

Os dados foram armazenados em planilha Excel® e exportados como banco de 

dados para análise no programa de domínio público Epinfo (versão 3.3, 2004). Para 

as variáveis dicotômicas e discretas foram apresentadas as distribuições absolutas e 

percentuais. 

As curvas de sobrevida foram obtidas utilizando-se o estimador de Kaplan-Meyer 

e foram calculadas no aplicativo R (projetoR, versão 2.7.1). Os parâmetros foram 

assim definidos: 

Tempo de entrada no estudo – data de início da radioterapia acrescida de três 

meses (período a partir do qual o efeito adverso é considerado tardio). 
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Data do desfecho – data do primeiro registro no prontuário dos efeitos adversos 

selecionados. 

Estadiamento – O grupo de referência aqui considerado foi de IB a IIIB.   

 

3.11 Aspectos Éticos 

O estudo foi submetido à avaliação do Comitê de Ética e pesquisa do INCA sob o 

número 23/2005 e aprovado em 04/08/2005 (ANEXOS E e F). 
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4. RESULTADOS 

Completaram o protocolo do estudo 300 mulheres com câncer de colo uterino 

submetidas à radioterapia exclusiva ou combinada com quimioterapia e/ou cirurgia e 

que estavam em seguimento ambulatorial.   

Ao analisar a distribuição dos dados sócio-demográficos da população de estudo 

(Tabela 1), as faixas etárias predomimantes na população de estudo foram de 41 a 

50 anos (31%) e acima de 60 anos (30%). Vale ressaltar que 18% das mulheres em 

atendimento tinham 40 anos ou menos.  Quanto à escolaridade, 58,5% referiram 

quatro anos completos de estudo ou menos, enquanto que o grupo com mais de 12 

anos de estudo que foi de apenas 1,3%. Quanto à renda familiar, 85% das mulheres 

declararam rendimentos entre zero e um salário mínimo. Em relação à cor da pele 

referida pelas pacientes, a maior freqüência foi a de cor branca (46%), seguida da 

parda com (29%). 

 

Tabela 1 . Distribuição das mulheres com câncer de colo uterino submetidas a tratamento 

radioterápico e em seguimento ambulatorial no INCA segundo dados sócio-demográficos. Ano 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características n % 

Total de mulheres 300 100 
   
Idade   
40 anos ou menos 54 18,0 
41 a 50 anos 94 31,4 
51 a 59 anos 62 20,7 
60 anos ou mais 90 30,0 
   
Escolaridade   
Nenhuma 33 10,7 
1 a 4 anos de estudo 142 47,8 
5 a 8 anos de estudo 86 28,6 
9 a 12 anos de estudo 35 11,4 
>12 anos de estudo 4 1,3 
   
Renda familiar   
0 a 1 salários mínimos 256 85,0 
2 a 3 salários mínimos 37 12,0 
≥4 salários mínimos 7 2,3 
   
Cor   
Branca 138 46,0 
Negra 56 18,7 
Parda 87 29,0 
Amarela e Indígena 19 6,3 



 

54 
VIDAL, Maria Luiza B. - Efeitos Adversos Tardios Subseqüentes ao Tratamento Radioterápico para 
Câncer de Colo Uterino na Bexiga, reto e Função Sexual. 

Ao analisar as características da população de estudo segundo a história sexual, 

fatores de risco associados ao câncer de colo uterino e co-morbidades (tabela 2) 

observa-se que a sexarca entre 11 e 16 anos foi observada em 42,6% das mulheres 

e, entre 17 e 19 anos, em 37% dos casos. Quase 30% das mulheres referiram ter 

tido quatro ou mais parceiros ao longo da vida. Quanto ao número de filhos, sessenta 

e quatro por cento das mulheres teve três ou mais filhos. O relato de DST, exceto 

HPV, ao longo da vida, foi referido por apenas 8,8% das mulheres (Tabela 2). 

O tabagismo é um dos co-fatores de risco para câncer de colo uterino. O resultado 

a pesquisa reforça a ocorrência deste risco, pois 51,4% tinham história de tabagismo, 

sendo que 15,7% ainda fumavam durante o tratamento e 35,7% eram ex-fumantes. 

Um dado interessante é que dentre as ex-fumantes, 15,3% pararam de fumar após o 

diagnóstico de câncer. 

 A hipertensão esteve presente em 35% dos casos e o diabetes mellitus, em 9,8% 

dos casos.  
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Tabela 2. Distribuição das mulheres com câncer de colo uterino em seguimento pós-radioterapia 

segundo fatores de risco associados ao câncer e co-morbidades. INCA, 2007. 
*Quatro pacientes sem informação; ** Vinte e duas pacientes sem informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados relacionados à distribuição das características da população de estudo 

segundo fatores relacionados ao diagnóstico e ao tratamento encontram-se na tabela 

3. O tipo histológico do câncer de colo uterino mais freqüente foi o escamoso 

(88,6%).  

Em relação ao estadiamento, a faixa de IIA – IIB foi predominante, representando 

53,7% dos casos, enquanto que no IB estavam 13,3%. Em mulheres nos estágios 

mais avançados IIIA-IIIB foram encontradas 98 mulheres representando 33,0% da 

população de estudo.   

Características n % 
População de estudo 300 100,0 

   
Sexarca*   

11 - 16 anos 126 42,6 
17 - 19 anos 109 36,8 

>19 anos 61 20,6 
   

Número de parceiros   
1 85 28,3 
2 75 25,0 
3 56 18,7 

>4 84 28,0 
   

Paridade   
0-2 filhos 109 36,3 
3-4 filhos 96 32,0 
>5 filhos 95 31,7 

   
DST, exceto HPV   

Sim 27 8,8 
Não 250 83,3 

Não lembro 23 7,6 
   

Tabagismo   
Fumante 47 15,7 

Ex-fumante 107 35,7 
Nunca fumante 146 48,6 

   
Diabetes mellitu**   

Sim 27 9,8 
Não 251 90,2 

   
Hipertensão ##   

Sim 97 34,8 
Não 181 65,2 
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A associação de radioterapia e quimioterapia foi a indicação terapêutica para 

52,3% das mulheres, seguida de radioterapia exclusiva (32,7%), radioterapia e 

cirurgia (11,0%) e as associações de radioterapia, quimioterapia e cirurgia (4%).   

As doses iônicas maiores ou iguais a 7000 cGy, considerando a aplicação de 

teleterapia e a braquiterapia, foram aplicadas a 163 casos (54,4%). Quanto à 

distribuição das aplicações de teleterapia 76,4% se submeteram a até 25 aplicações.  

Em relação ao centro de radioterapia onde foi realizado a teleterapia 45% fizeram 

na clinica de radioterapia Osolano J. Machado e 26,6% no INCA, ambos na cidade 

do Rio de Janeiro e 29,0% em centros localizados fora da cidade. 

 

Tabela 3. Distribuição das mulheres com câncer de colo uterino em seguimento pós-radioterapia 
segundo fatores relacionados ao diagnóstico e tratamento. INCA, 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características n % 
População de estudo 300 100,0 

   
Tipo histológico do tumor   

Escamoso 265 88,6 
Adenocarcinoma 30 10,0 
Outros 4 1,4 

   
Estadiamento   

IB 40 13,3 
IIA-IIB 161 53,7 
IIIA-IIIB 99 33,0 

   
Tipo de tratamento   

Radioterapia Exclusiva 98 32,7 
Radioterapia e Quimioterapia 157 52,3 
Radioterapia e Cirurgia 33 11,0 
Radioterapia, Quimioterapia e Cirurgia 12 4,0 

   
Dose de teleterapia e braquiterapia e 

cGy   

<7000 cGy 137 45,6 
>7000 cGy 163 54,4 

   
Número de aplicações de teleterapia   

<25 aplicações 226 76,4 
>25 aplicações 70 23,6 

   
Centro de radioterapia para 

teleterapia   

INCA (HCI e HCII), RJ 80 26,6 
Clinica de Radioterapia Osolano 
Machado,RJ 

133 45,0 

Instituto Oncológico Ltda. Nova Iguaçu 45 15,2 
Clinica de Radioterapia do Ingá, Niterói 21 7,2 
Serviço de Radioterapia e Isótopo, 
Niterói 

12 4,0 

Outros Centros de Radioterapia 09 3,0 
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A distribuição dos sinais e sintomas possivelmente relacionados aos efeitos 

adversos tardios pós-radioterapia, sobre a função sexual, e referidos pelas pacientes 

durante a entrevista (tabela 4), foram encontrados os resultados: entre as mulheres 

que se declararam sexualmente ativas antes e após a radioterapia (142, 47% da 

amostra), houve referência à diminuição da libido em 66% e do prazer sexual em 

60%. A ocorrência de sangramento durante o ato sexual foi relatada por 49% das 

mulheres e a dispaurenia em 53% dos casos.  

 

Tabela 4. Distribuição dos sinais e sintomas possivelmente relacionados a efeitos adversos tardios 
pós radioterapia para câncer de colo uterino, sobre a função sexual referidos pelas pacientes durante 

entrevista. INCA, 2007. 

 
 

Quanto aos sinais e sintomas referidos como os que mais freqüentemente as 

afeta, a alteração da função intestinal foi responsável por 24% dos casos. Outros 

sintomas como dor abominopélvica, dor em membros inferiores e dor óssea foram 

referidas em cerca de 5% dos casos. O desconforto gastrointestinal, desânimo e 

cansaço foram referidos por cerca de 4% das mulheres. Já os fogachos, agitação e 

prurido perineal e perianal foram referidos por 3% das mulheres. 

Quando indagadas sobre o efeito adverso que na percepção da paciente mais a 

afetava, 23,3% responderam que eram as áreas intestinal, seguida da sexual (8,3%) 

e da urinária (6,6%). Esses dados contrastam com os efeitos registrados em 

prontuário que apontam a estenose vaginal como efeito mais freqüente. 

Os resultados de registros de efeitos adversos encontrados nos prontuários 

totalizaram 264 casos, distribuídos da seguinte forma (tabela 5) sobre as alterações 

observadas na vagina durante os exames clínicos, foram encontrados 124 casos de 

estenose vaginal. Em relação à bexiga, havia registro da cistite actínica em 42 casos.  

No reto, encontrou-se relato de 84 casos de retite actínica e as fístulas foram 

registradas em 14 casos.  

 

Efeitos referidos n Casos 
Diminuição da libido 142 94 
Aumento da libido   
  Diminuição do prazer 142 85 
Aumento do prazer   
Sangramento relacionado ao ato 
sexual 

142 69 

Dispaurenia 142 75 
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Tabela 5. Distribuição dos efeitos adversos tardios registrados em prontuário pós 91 dias de 
iniciado radioterapia para tratamento de câncer de colo uterino. Ambulatório Ginecologia INCA, 

2007. 

 

 

Em relação à distribuição das pacientes segundo o número dos efeitos adversos 

tardios selecionados (retite, fístula, cistite e estenose vaginal) e registrados no 

prontuário, encontrou-se registro de pelo menos um dos efeitos adversos tardios 

selecionados para 42% das mulheres, dois efeitos pra 16,3% dos casos e três ou 

mais efeitos para 4% dos casos. 

Entretanto, a população de estudo não foi observada pelo mesmo período de 

tempo. Apesar de estar freqüentando o ambulatório do HCII no ano de 2007, seu 

período de seguimento até o momento da entrevista variou e, por esse motivo, 

optou-se pela estimativa das curvas de sobrevida livre de efeito adverso tardio 

selecionado utilizando-se o estimador de Kaplan-Meyer (Figuras 7 e 8). O modelo 

convergiu para o cálculo do tempo mediano até a ocorrência do evento apenas para 

a estenose vaginal que foi de 42,9 semanas. Isso ocorreu devido a um número 

pequeno de falhas para os outros efeitos adversos e o número elevado de censuras. 

A curva de sobrevida para a estenose vaginal (gráfico 1) mostra que a 

probabilidade de sobrevida livre de estenose vaginal no período de seguimento de 60 

meses após 90 dias do início da radioterapia foi de cerca de 40%. Até o décimo 

quinto mês de seguimento, essa probabilidade foi cerca de 80% e, até 

aproximadamente 30 meses, de cerca de 60% dos casos. 

 

 

 

 

 

 

Efeitos adversos tardios registrados em 
prontuário 

Número de casos 

Estenose vaginal 124 

Retite actínica 84 

Cistite actínica 42 

Fístula 14 



 

59 
VIDAL, Maria Luiza B. - Efeitos Adversos Tardios Subseqüentes ao Tratamento Radioterápico para 
Câncer de Colo Uterino na Bexiga, reto e Função Sexual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1. Curvas de sobrevida livre de estenose vaginal pós 91 dias de iniciado tratamento de 
radioterapia para câncer de colo uterino. Ambulatório de ginecologia, INCA 2007 

 

 

A curva de sobrevida para a retite actínica (gráfico 2) mostra que a probabilidade 

de sobrevida livre no período de seguimento de 60 meses após 90 dias do início da 

radioterapia foi de cerca de 50%. Até o vigésimo mês de seguimento, essa 

probabilidade foi cerca de 80% e, até aproximadamente 40 meses, de cerca de 60% 

dos casos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2. Curvas de sobrevida livre de retite actinica pós 91 dias de iniciado tratamento de 
radioterapia para câncer de colo uterino. Ambulatório de ginecologia, INCA 2007 

 

 

Tendo em vista que o estadiamento é a variável que melhor representa o conjunto 

de fatores associados à severidade da doença e ao tipo de tratamento que vai ser 

indicado, que, por sua vez, podem determinar o tempo mediano de ocorrência do 

evento adverso, calculou-se as curvas de sobrevida estratificando a população de 

estudo por estádio.  Foram definidos dois grupos: o primeiro, utilizado como 

referência, foi composto pelas pacientes com estádio da doença até IIB e o segundo 
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pelo grupo de IIIA a IIIB. Os efeitos adversos avaliados foram os encontrados com 

mais freqüência neste estudo estenose vaginal e retite. As curvas de sobrevida livre 

de cistite actínica e fistula não foram elaboradas devido ao pequeno número de 

desfechos. Os primeiros registros de estenose vaginal (gráfico 3) ocorreram, em 59,6 

meses entre mulheres nos estádios até IIB e em 26 meses nos estádios IIIA a IIIB. 

Em relação a retite actínica (gráfica 4), não foi possível calcular o tempo mediano  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 3 . Curvas de sobrevida livre de estenose vaginal pós 91 dias de iniciado tratamento de 

radioterapia para câncer de colo uterino observados nos estádios de até IIB e de IIIA a IIIB. 
Ambulatório de ginecologia, INCA 2007 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4 .Curvas de sobrevida livre de retite actínica pós 91 dias de iniciado tratamento de 
radioterapia para câncer de colo uterino observados nos estádios de até IIB e de IIIA a IIIB. 

Ambulatório de ginecologia, INCA 2007 
  

Foi encontrado registro de intervenções descritas no prontuário que 

possivelmente poderiam estar relacionadas aos efeitos adversos tardios da 

radioterapia em 117 prontuários, o que corresponde a 40% da população de estudo. 

Os tratamentos registrados foram: retossigmoidoscopia (68), com uso de formol em 

29 casos; prescrição de antiinflamatórios, antibióticos e analgésicos em 32 casos e 
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dez cirurgias sendo sete colostomias, duas laparatomias exploratórias e uma 

angulação fixa de sigmóide. Foram encontrados apenas quatro registros de 

atendimento de fisioterapia com exercício de dilatação vaginal para a estenose 

vaginal.  

Os profissionais que atenderam esta população para tratamento de possível efeito 

adverso, de acordo com a ordem de freqüência, foram: gastroenterologista 58,1% 

(68), urologista 13,6% (16), ginecologistas 11,1% (13), enfermeiros 5,1% (6), 

psicólogo e psiquiatra 5,1% (6), nutricionista 4,2% (5) e fisioterapeuta 3,4% ( 4). 
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5. DISCUSSÃO 
 
 

Algumas características sócio-demográficas encontradas nessa população de 

estudo se assemelham com pesquisas realizadas por outros autores, tais como 

idade predominante na faixa de 40 anos, baixas escolaridade e baixa renda. (Brasil, 

2008) 

Em relação à idade, a faixa etária de maior predominância foi de 41 a 49 anos, 

coincidindo com aquela referida nas estimativas de câncer do Ministério da Saúde do 

Brasil, (2008) como a de maior incidência para o câncer de colo uterino. (Brasil, 

2008) A baixa escolaridade e a baixa renda têm sido apontadas por pesquisas como 

características da população atingida por essa doença e se confirma neste estudo, 

mostrando a necessidade de um foco de prevenção voltado para essa população, 

com campanhas que expressem a problemática em linguagem e contexto 

apropriados a sua realidade bem como o fornecimento de estrutura que possa ser 

utilizado por elas de forma funcional e efetiva.  

A etnia branca referida pelas pacientes foi a mais freqüente. Este dado é diferente 

em relação a outros estudos realizados em outras regiões do Brasil. Estudo 

conduzido pela Secretaria Municipal de Recife (PE) mostrou que 75,2% eram afro-

descendentes (preta + parda) e 23,8%, brancas. Já o estudo desenvolvido no Estado 

do Acre por Emerson, (2001) no que se refere à raça, mostrou que 73,3% das 

clientes atendidas eram mestiças, seguidas pelas de raça branca (16,7%), e outras 

(10,0%). Já o estudo desenvolvido por Rama (2008), com pacientes com diagnóstico 

de câncer cervical na Cidade de Campinas, SP, predominaram mulheres da cor 

branca, seguidas de negras e mestiças. Condições climáticas, origem da colonização 

e a história geográfica de cada região interferem na descrição desse dado no Brasil, 

assim como a miscigenação racial que influencia a auto-declaração devido a 

características de diversas raças num mesmo individuo. 

A distribuição das características da população de estudo segundo os fatores 

relacionados ao diagnóstico mostrou que o tipo histológico mais freqüente 

encontrado foi o escamoso 88,6%, que é o que tem melhor prognóstico. O 

estadiamento entre IIA e IIB representou 54% da amostra. 

Em relação à história sexual, a ocorrência de sexarca entre 11 e 16 representando 

42,6% da amostra, bem como o número de quatro parceiros ou mais ao longo da 
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vida, paridade de três filhos ou mais em 64% da amostra são dados associados ao 

desenvolvimento do câncer de colo uterino. Tal comportamento aumenta o risco de 

exposição ao vírus HPV. Em relação à infecção pelo HPV, não foi possível coletar a 

informação porque o exame não faz parte do protocolo de diagnóstico da unidade. 

De fato, o estado da arte do conhecimento sobre a doença já permite pressupor a 

ocorrência da infecção como causa necessária para o desenvolvimento do câncer de 

colo uterino. Estudos desenvolvidos na última década concluíram que o fator de risco 

determinante para o câncer de colo uterino é a infecção pelos tipos de HPV 

considerados oncogênicos, embora os demais fatores de risco contribuam como co-

fatores aumentando o risco de ocorrência do desfecho. 

Em relação à história de outras DST, a informação colhida mostrou uma 

freqüência baixa que pode ser atribuída, em parte, ao próprio desconhecimento das 

pacientes sobre o assunto.  

A história de tabagismo esteve presente em mais da metade da amostra. O 

abandono ao hábito de fumar ocorrido em 15,3% das ex-fumantes imediatamente 

após o diagnóstico da doença, curiosa e sabiamente aumenta as chances de uma 

sobrevida livre de doença pós radioterapia, melhorando a qualidade de vida.   

O excesso de peso e a menopausa tardia são referidos por Ogino, (2003); Booz, 

(2004); Ferrigno, (2005) e HC, (2007) em seus estudos como fatores de risco 

associados aos efeitos adversos decorrentes de radioterapia, bem como infecções 

do trato urinário e pelve, uso de sondas vesicais e doenças associadas que alterem a 

microcirculação como hipertensão, arteriopatias, diabetes mellitus, doenças auto-

imune, que alteram a microcirculação e acentuam os efeitos lesivos da radiação. O 

tabaco provoca vasculotoxicidade aumentando as injúrias teciduais, independentes 

da área pélvica afetada sendo mais evidente no intestino delgado, reto e bexiga. Este 

último é considerado também co-fator de risco também para o desenvolvimento do 

câncer de colo uterino. 

Neste estudo só foram obtidos dados referentes a hipertensão, diabetes mellitus e 

tabagismo. As variáveis peso e altura, necessárias para o cálculo do IMC, estavam 

registradas em poucos prontuários. A freqüência de co-morbidades foi 10% para 

diabetes e a hipertensão ocorreu em um terço da população estudada.  

Essas co-morbidades estão associadas ao desenvolvimento e/ou agravamento de 
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adversos tardios pós-radioterapia e são facilmente detectadas em consultas 

realizadas por profissionais de saúde. A obtenção de rotina dessas informações 

facilita a elaboração de estratégias de seguimento diferenciadas. 

No período em que a pesquisa foi realizada, de acordo com dados fornecidos pelo 

Serviço de Ginecologia e Faturamento Hospitalar do HCII, foram indicadas para 

tratamento radioterápico para o câncer de colo uterino entre os estádios IB e IIIB, 

855 pacientes das quais 78 foram submetidas à radioterapia exclusiva, estágios IIIA 

e IIIB e 777 à radioterapia associada à quimioterapia e/ou cirurgia, estágios IB a IIB. 

A predominância de estágios IIA e IIB na população de estudo deveu-se aos critérios 

de exclusão estabelecidos, pois nos estádios avançados (IIIA E IIIB) as metástases e 

recidivas são mais comumente encontradas. O estádio IB é comumente tratado com 

cirurgia, sendo a radioterapia um possível complemento terapêutico, apenas no caso 

de margens cirúrgicas comprometidas (ANEXO A). Esse quadro está relacionado, 

portanto, a uma maior freqüência de tratamento radioterápico associado à 

quimioterapia encontrada na população de estudo. 

A radioterapia esteve presente em 70% das indicações de tratamento para câncer 

de colo uterino em 2007 no INCA. O período de seguimento após a intervenção 

terapêutica no ambulatório, se não houver recidiva, ocorre durante os cinco anos 

subseqüentes. Esta situação desafia os profissionais de saúde envolvidos neste 

contexto para o diagnóstico e intervenção precoce dos possíveis efeitos adversos 

que poderão acometer esta população neste período. 

Quanto ao local de aplicação da teleterapia a Clínica de Radioterapia Osolano J 

Machado no Rio de Janeiro, clínica conveniada com a rede do SUS realizou 45% das 

radioterapias externas, seguida pelo INCA, unidades HCI e HCIII 26,3%.  A demanda 

de pacientes no Rio de Janeiro é grande e o INCA atende a capital, a região 

metropolitana, o interior do estado e até outros estados para diversas neoplasias. O 

tratamento depende do seu parque de aceleradores lineares o que impacta na 

presteza do tratamento.  

Com vistas a um atendimento em tempo viável a com eficácia, utiliza-se a rede 

conveniada do SUS para teleterapia. Já a braquiterapia é utilizada para o câncer de 

colo uterino no próprio INCA (HCI e HCIII). 

Os efeitos adversos tardios comprometem definitivamente a qualidade de 

sobrevida das mulheres submetidas à radioterapia. Alguns deles podem perdurar 
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após o controle da doença, alterando hábitos de vida com perdas significativas na 

área física, mental, social e pessoal.  

Os efeitos adversos tardios selecionados neste estudo foram os que estão 

registrados em prontuário e atingem a função sexual (estenose vaginal), o reto (retite 

actínica), a bexiga (cistite actínica) e as fístulas. 

 Entre os efeitos adversos registrado em prontuário, o mais freqüente foi o que 

atinge a função sexual, a estenose vaginal que é causada pelo efeito ionizante na 

mucosa e é caracteriza por um processo de transformações que evoluem para 

fibrose, diminuição da umidade vaginal e conseqüente diminuição da capacidade de 

elasticidade da vagina, levando ao estreitamento da luz vaginal, dificultando a 

penetração durante o ato sexual e exames ginecológicos com o uso de espéculos. 

Este quadro pode ser minimizado por exercícios de dilatação vaginal que devem ser 

realizados com aparelhos apropriados para este fim, assim como a orientação dos 

profissionais de saúde para o casal no sentido do retorno à vida sexual o mais 

precocemente que o quadro permita. 

O relato das pacientes sexualmente ativas sobre alterações sexuais referentes ao 

prazer, libido e sangramento durante o coito, demonstrou grau de sofrimento 

ocasionado pelos mesmos e o comprometimento da qualidade de vida sexual, afetiva 

e a auto-estima. A estenose vaginal parece ser a causa dos efeitos adversos relatos 

das pacientes em relação a função sexual, pois o ressecamento e o estreitamento da 

luz vaginal levam à dor e sangramento durante o ato sexual e conseqüente 

diminuição da libido e do prazer. Porém um pequeno percentual de mulheres relata 

aumento da libido e do prazer em 12% dos casos. Segundo Borras, (2004) e Segal 

(1994) fatores psicológicos, espirituais, biológicos, culturais e sociológicos 

influenciados por valores, comportamentos e atitudes interferem na saúde sexual que 

é o estado físico emocional de bem estar que permite o prazer e a capacidade de 

responder aos sentimentos sexuais permitindo que haja interferência de 

subjetividade nas respostas dadas pela paciente a estas questões. O que pode 

explicar o fato do desconforto físico ser motivo de aumento de prazer na percepção 

de algumas mulheres e diminuição na de outras. 

Contudo, apesar da relevância desse assunto para as sobreviventes do câncer de 

colo uterino, ele não faz parte das queixas da paciente durante as consultas de 

acompanhamento pós-radioterapia, pois de outra forma estariam registrados em 
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prontuário.  

As consultas médicas de seguimento ambulatorial pós-radioterapia, visam avaliar 

a eficácia do tratamento. Neste período, são realizados exames de citopatologia e 

observados sinais e sintomas de efeitos adversos durante as consultas. Para a 

paciente, este é um momento de grande tensão, onde pode ser detectada uma 

recidiva do câncer. Possivelmente, este pode ser um dos motivos pelo quais elas não 

referem sinais e sintomas referentes a efeitos adversos tardios como queixas durante 

as consultas. O medo do retorno da doença é referido por elas como um fantasma 

em todas as consultas pós-tratamento. A dificuldade de fornecer informações sobre 

alterações, em especial da função sexual, deve-se a hábitos culturais, vergonha e 

desconhecimento de que há relacionamento do desfecho com o tratamento ao qual 

foi submetida.  

Ao serem indagadas sobre a área mais afetada pós-radioterapia, as pacientes 

referiram a função intestinal em 24% dos casos, embora esse não fosse o efeito 

adverso mais freqüente. É possível então que as desordens localizadas no reto e 

que afetam a função intestinal parecem trazer mais sofrimento e/ou serem de mais 

fácil referência, durantes as consultas.  

Diante da magnitude de ocorrência da estenose vaginal e o comprometimento da 

qualidade de vida das pacientes, cabe ao profissional de saúde proporcionar, durante 

as consultas, um ambiente favorável e estimular que as pacientes expressem as 

condições atuais de sua vida sexual, encaminhar para fisioterapia sempre que 

perceber que o exercício de dilatação orientado pós-tratamento não está 

apresentando resultado efetivo e detectar a estenose vaginal no exame ginecológico, 

sobretudo no primeiro ano de seguimento quando a reversão ainda é possível. Esta 

contribuição poderá minimizar os desconfortos causados por este desfecho e 

proporcionar uma melhor qualidade de vida às pacientes e seus parceiros. 

O registro de retite actínica, que é inflamação da mucosa retal causada por íons, 

foi o segundo efeito adverso mais freqüentemente encontrado (28% dos prontuários). 

Este quadro leva a perda de muco e sangue por via retal, incontência e urgência 

fecal, nos estágios avançados. O uso de fraldas e absorvente, privação do convívio 

social, restrição alimentar, limita as posições de descanso e altera a auto-estima. O 

tratamento da retite actínica inclui desde dietas, uso de antiinflamatórios e 

analgésicos até a necessidade de exame endoscópio com uso a critério de formol, 
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hemóstases e biopsia de acordo com a condição da mucosa retal (Fodkal, 2004).  

Estudo desenvolvido por Chen (2003) encontrou percentual de 29% em estudo 

aplicado a 1142 pacientes com o mesmo perfil deste estudo. Sendo que 5 a 8% 

destas apresentaram a forma mais severa que é a retite actínica hemorrágica.  

A cistite actínica, inflamação da mucosa da bexiga causada por íons foi referida 

em 40 dos prontuários analisados que representam 13,3% da amostra. Este efeito 

apresenta uma grande variação em termos de severidade, desde dor ao urinar até 

atrofia da bexiga e hemorragia. Quando o quadro se torna crônico há a necessidade 

de uso de cateter e realização de exames endoscópicos por vezes dolorosos que 

diminuem a qualidade de vida da mulher. No estudo de Chen (2003), este efeito 

ocorreu para 2% da amostra na forma grave. No presente estudo encontrou-se uma 

proporção mais elevada, da ordem de 5,7% de cistite hemorrágica. Estudos 

adicionais poderiam ajudar a esclarecer as diferenças encontradas. 

As fístulas vesicovaginais e retovaginais foram referidas em 5% dos prontuários. 

Estes efeitos estão relacionados às alterações na mucosa da bexiga, vagina e reto. 

São responsáveis por situações constrangedoras como eliminação de fezes pela 

vagina, perda de fezes e urina pela uretra e reto concomitantemente, A quantidade 

de perda urinária varia de acordo com a gravidade da fístula, ou seja, fístulas 

menores tendem a ter uma perda menor, odor fecal continuo, dermatite perineal e 

perianal constante, culminando em algumas vezes, com a necessidade de 

procedimento cirúrgico para reversão do quadro, com uso de ostomia temporária ou 

definitiva. 

Todos os efeitos estudados são decorrentes de transformação da mucosa afetada, 

evoluindo para inflamação crônica ou não, fibrose tecidual e fístulas. Não há como 

efetivamente evitá-los com algum protocolo preventivo, uma vez que a radiação 

sobre os órgãos sadios poderá provocar o aparecimento dos efeitos adversos, 

mesmo que tardiamente. Segundo Salvajoli (!999), medidas de proteção aos órgãos 

sadios são de vital importância no planejamento do tratamento. 

Sobre esse ponto é importante considerar que a curva de sobrevida livre de 

estenose vaginal, estratificada por estádio da doença, mostrou que o grupo que foi 

diagnosticado em estádios mais precoces apresenta um tempo mediano para a 

ocorrência do evento aproximadamente 60 meses, praticamente no final do período 

de seguimento ambulatorial. Como o protocolo do seguimento do HCII prevê um 
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período de acompanhamento ambulatorial máximo de 60 meses, caso não ocorra 

recidiva, praticamente perde-se de observação as pacientes no período crítico de 

desenvolvimento da estenose vaginal. 

Uma das limitações dessa pesquisa é que a fonte de informação para o desfecho 

foi o seu registro no prontuário pelos profissionais de saúde. Se os mesmos 

observaram o efeito adverso e não o registraram, os dados podem estar 

subestimados. O mesmo se aplica aos tratamentos desses efeitos. 

Os resultados obtidos nesse estudo podem contribuir para dar visibilidade a uma 

problemática de conhecimento da equipe de saúde que trabalha no ambulatório de 

ginecologia do Hospital de Câncer II, mas cuja dimensão era desconhecida na 

população de pacientes que freqüenta o ambulatório. 



 

69 
VIDAL, Maria Luiza B. - Efeitos Adversos Tardios Subseqüentes ao Tratamento Radioterápico para 
Câncer de Colo Uterino na Bexiga, reto e Função Sexual. 

6.CONCLUSÃO  

 Trata-se de uma população em sua maioria com 59 anos ou menos, com renda 

até um salário mínimo, com escolaridade até quatro anos completos de estudo e cor 

de pele branca ou parda. A maior parte das mulheres iniciou a vida sexual durante a 

adolescência, predominando a faixa etária entre 11 e 16 anos. Cerca de 30% teve 

quatro ou mais parceiros sexuais na vida, mas a mesma proporção só teve um 

parceiro. Mais da metade da população de estudo foi fumante em alguma época da 

vida. Em relação às características do câncer de colo uterino, o tipo histológico 

predominante foi o escamoso; nos estádios IIA a IIB e o tratamento que está 

relacionado com o estadiamento foi a radioterapia com quimioterapia. A braquiterapia 

foi realizada no INCA, porém a teleterapia foi aplicada em outras instituições em 75% 

dos casos.  

O efeito adverso mais encontrado nos prontuários foi a estenose vaginal seguido 

da retite actínica, cistite actínica e fístulas. As pacientes referiram um número 

relevante de alterações relacionadas à libido, prazer, sangramento e dispareunia. No 

total, foram encontrados 239 registros de efeitos adversos tardios no reto, bexiga e 

função sexual. 

A sobrevida livre de estenose vaginal por 60 meses foi de 40%. O tempo mediano 

de ocorrência da estenose vaginal foi de 42,9 meses. Quando estratificado por 

estádio, o tempo mediano de ocorrência da estenose vaginal até o estádio IIB foi de 

59,6 meses e nos estádios IIIA a IIIB foi de 26,3 meses.  

Quanto à retite actínica, não houve influência do estadiamento no tempo de 

ocorrência e a probabilidade de sobrevida livre desse efeito adverso, em 60 meses, 

foi de 50%. 

O estudo aponta para uma ocorrência relevante de efeitos adversos tardios pós-

radioterapia para o câncer de colo uterino no período de seguimento ambulatorial no 

HCII. Ocorre em uma população de baixa renda e escolaridade logo desinformada e 

com poucos recursos financeiros onde o desfecho e os danos que deles se derivam 

são mais um motivo de sofrimento no cotidiano dessas mulheres.  

Há repercussões para a vida pessoal, afetiva, de auto-estima, social, laborativa, 

algumas com emprego informal sem seguro para infortúnios. 

Estas pacientes estão vivendo o período de sobrevida e que quem sobrevive 

vence algo e elas, se é que assim podemos classificar, estão vencendo o câncer de 



 

70 
VIDAL, Maria Luiza B. - Efeitos Adversos Tardios Subseqüentes ao Tratamento Radioterápico para 
Câncer de Colo Uterino na Bexiga, reto e Função Sexual. 

colo uterino e no momento que deveriam estar gozando a conquista da sobrevida 

livre de doença, se deparam com os efeitos adversos tardios pós tratamento. Alguns 

irreversíveis, outros mutiladores com as fistulas e tratamentos radicais como é o caso 

das ostomias para correção de fistulas.  

As consultas emergenciais e procedimentos voltam a ser uma constante em suas 

vidas e levam ao aumento do fluxo de atendimento hospitalar dividindo o 

atendimento e recursos institucionais com a clientela em tratamento. 

Desde a indicação da radioterapia, é fundamental que seja estabelecida uma 

comunicação efetiva entre o paciente, a família e a equipe de saúde. O profissional 

deve ser claro e objetivo ao informar sobre a evolução da doença e o tratamento 

proposto e estar disponível para discutir as suas dúvidas, preocupações, medos e 

crenças. Os fatores situacionais, no caso dos efeitos adversos da radioterapia, 

impõem diferentes desafios às pacientes, cujas respostas variam em diferentes 

pontos e refletem suas tentativas de se ajustarem à nova realidade de vida. 

À medida que as taxas de sobrevida do câncer de colo uterino crescem aumenta o 

desafio da ciência de desenvolver melhores tratamentos com o mínimo de efeitos 

adversos. A proteção das áreas sadias adjacentes à área irradiada tem feito 

excelentes avanços tecnológicos. Contudo, os resultados desta pesquisa 

demonstram que há muito ainda por se fazer e que o profissional de saúde tem um 

importante papel a desempenhar nesse processo.  

A probabilidade de ocorrência dos efeitos adversos e sua relação com o estádio 

da doença podem e devem ser um alvo de atenção especial da equipe de saúde 

durante o período de seguimento dessas pacientes. Os resultados dessa pesquisa 

podem ser úteis na prática assistencial como o estabelecimento de um fluxo de 

atendimento com ações voltadas para a minimização dos efeitos adversos durante o 

tratamento bem como sua detecção e intervenção precoces durante o seguimento. 

Este estudo conclui, que em virtude da vulnerabilidade social dessa população, do 

relevante número de efeitos adversos tardios encontrados e da ocorrência 

diferenciada de estenose vaginal tardia de acordo com o estadiamento.  Sendo os 

estádios iniciais os que mais tardiamente ocorrem podendo acontecer após cinco 

anos de tratamento, período da alta institucional. 

E como contribuição, mediante a situação descrita foi visualizado necessidade de 

construir um modelo assistencial interdisciplinar destinado as sobreviventes de 
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câncer de colo uterino tratadas com radioterapia para prevenção, detecção e 

intervenção nos efeitos adversos tardios e revisão nas condutas adotadas para 

orientação e referência pós alta institucional. 
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8. ANEXOS 
 
ANEXO A – Escala FIGO 
 

ESTADIAMENTO DO CÂNCER DE COLO  DE  ÚTERO E TRATAMENTO RECOMENDADO NO INCA 

 Descrição Tratamento 

Estadio 0 

 

Carcinoma in situ Biópsia/ Conização. 

IA1 

 

Invasão do estroma 
menor que 3mm 
com extensão 
superficial até 7 mm. 

Conização de colo uterino/ 
histerectomia abdominal 
tipo I, ou via vaginal, ou via 
laparos-cópica/ 
braquiterapia. 

 

IA2 

Invasão do estroma 
de 3mm a 5mm com 
extensão horizontal 
até 7mm 

Histerectomia radical 
modificada tipo II/ 
traquelectomia radical 
com linfadenectomia 
pélvica/ radioterapia 
exclusiva. 

IB1 
Lesões clinicamente 
visíveis, limitadas ao 
colo com até 4cm. 

Estádio I 

 

Carcinoma restrito a 
cérvix, somente 
diagnosticado pela 
microscopia. 

 

 
IB2 

Lesão clinicamente 
visível, com mais de 
4cm. 

- Lesões menores que 4 
cm IB1 – histerectomia 
abdominal radical tipo III; 

--  LLeessõõeess  mmeennoorreess  qquuee  22ccmm  
––  hhiisstteerreeccttoommiiaa  rraaddiiccaall  ttiippoo  
IIII  ((eemm  eessttuuddoo));;  

- Traquelectomia radical 
com linfadenectomia 
pélvica (em caso de a 
cliente desejar 
engravidar); 
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IIA 

Invasão do terço 
superior e médio da 
vagina sem 
infiltração 
parametrial. 

- Lesões maiores que 2cm 
e menores que 4cm - IB1 
– histerectomia 
abdominal radical tipo III; 

- Quimioterapia conco-
mitante com teleterapia e 
braquiterapia ou 
radioterapia exclusiva; 

- Traquelectomia radical 
com linfadenectomia 
pélvica; 

- Histerectomia radical 
vaginal com 
linfadenectomia pélvica; 

- Radioterapia externa e 
braquiterapia. 

Estádio II 

Tumor que invade 
além do útero, mas 
não atinge a parede 
pélvica ou terço 
inferior da vagina. 

 

IIB 

 

Tumor invade além 
do útero, mas não 
atinge a parede 
pélvica ou terço 
inferior da vagina. 
Infiltração do 
paramétrio 

- Quimioterapia e 
radioterapia (teleterapia + 
braquiterapia) 
concomitantes. 

 

Fonte: UICC/Manual de Condutas de tratamento do câncer de colo uterino no Instituto Nacional de 
Câncer 
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Fonte: UICC/Manual de Condutas de tratamento do câncer de colo uterino no Instituto Nacional de 
Câncer 

ESTADIAMENTO DO CÂNCER DE  COLO  DE  ÚTERO E TRATAM ENTO RECOMENDADO  NO INCA 

 Descrição Tratamento 

 

IIIA 

 

Tumor que 
compromete o terço 
inferior da vagina, sem 
extensão à parede 
pélvica. 

 

Estádio III  Tumor 
que se estende à 
parede pélvica e ou 
compromete o terço 
inferior da vagina e/ 
ou causa 
hidronefrose ou 
exclusão renal. 

 

IIIB 

 

Tumor que se estende 
a parede pélvica e/ ou 
causa hidronefrose ou 
exclusão renal. 

- Quimioterapia e 
radioterapia (teleterapia 
+ braquiterapia) 
concomitantes. 

 

 

IIVA 

 

Invade a mucosa 
vesical ou retal e/ ou 
se estende além da 
pelve verdadeira. 

 

- Tratamento cirúrgico 
paliativo 

Estádio IV 

Tumor fora da pelve. 

 

IVB 

 
Metástase à distância 

- Neste estádio a 
doença é incurável. 
Tratamentos são 
controversos, sendo a 
quimioterapia, 
radioterapia e a cirurgia 
consideradas paliativas 
e indicadas em cada 
caso. 

- Considerar 
radioterapia anti-
hemorrágica. 

- Tratamentos com 
quimioterapia e 
radioterapia devem ser 
considerados somente 
inclusos em protocolos 
de estudo.  
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ANEXO B - INSTRUMENTO DE COLETA 
 

IDENTIFICAÇÃO 

SEÇÃO I 

Nº FICHA    

Matricula Hospitalar 

Entrevistada: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Nome da mãe da entrevistado:   _________________________________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO 

SEÇÃO  I 

 

Nº FICHA    

 

Matricula Hospitalar 

Entrevistada: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Nome da mãe da entrevistado:   _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Data da Entrevista 

[__]__]__]__]__]__]__]__
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SEÇÃO II (1 a 49)  ENTREVISTA 

 

 

 Nº                              INICIAL                                    PRONTUÁRIO 

SERÃO FEITAS PERGUNTAS DE ORDEM PESSOAL, PORÉM SUAS RESPOSTAS SERÃO TRATADA S COM 

DISCRIÇÃO E A SENHORA PERMANECERÁ  NO ANONIMATO  

 

VARIAVEL SÓCIO-DEMOGRÁFICA 

1 Data de nascimento |_|_|_|_|_|_|_|_|  

2 Até que série a senhora estudou ?         |__|__|__| série do |__|grau  

3 De acordo com a cor de sua pele  como à senhora se classifica?  

|_|Branca   |_|Negra    |_|Amarela    |_|Parda    |_|Indígena 

4 A senhora trabalhava quando começou o tratamento ?   |__| 0= Não           |__| 1= Sim    |__| 3= Não lembro           

5 A senhora trabalha  atualmente ?        |__| 0= Não           |__| 1= Sim  

6 Porque  a senhora  não trabalha ?|__| 1= Doença |__| 2 = Aposentada |__| 3 = Não precisa  |__| 4 = 

Desempregada |__|= 9 

7 Renda familiar, fórmula((7.1/ 8)/350)  

7.1Quantas pessoas moram na sua casa?     |__|__|__| pessoas 

8 Somando ganhos de todas as pessoas que trabalham ou recebem benefícios em sua casa, qual  a sua renda  

familiar?   |__|___|__|__|  

CO-MORBIDADE 

9 A senhora já fumou  cigarros em alguma época de sua vida? |__| 0= Não        |__| 1= Sim  |__| 3= Não lembro  

10 Somando todos  os cigarros fumados a vida inteira, o total chega a 5 maços ou 100 cigarr os?  

|__| 0= Não   |__| 1= Sim  |__| 3= Não lembro 

11 A senhora fumava na época em que fazia radioterapia ?  |__| 0= Não |__| 1= Sim  |__| 3= Não lembro  

12 A senhora parou de fumar antes do tratamento? |__| 0= Não |__| 1= Sim  |__| 3= Não lembro  

13 Há  quanto a senhora  tempo parou de fumar ? R:.....................(colocar meses ou anos)|__| 998= Não se 

aplica  |__| 1= até 6 meses |__| 2=1 a 4 anos  |__| 3= Mais de 5 anos   (Fórmula = inicio do tratamento menos data 

de ter parado de fumar)  

14 A senhora foi informada  por algum agente de saúde  que é hipertensa (pressão alta)  ? |__| 0= Não   |__| 1= 

Sim  |__| 3= Não lembro   

15 A senhora foi informada  por algum agente de saúde  que é diabética ? |__| 0= Não   |__| 1= Sim  |__| 3= Não 

lembro  

DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO AO CÂNCER DE COLO UTERINO  

16 Com que idade perdeu sua virgindade ? R:|__| 1= 9 a 13 anos   |__| 2= 14 a 15 anos |__| 3= ≥16 anos  

17 Quantos parceiros sexuais  a senhora teve na vida até o aparecimento do câncer? 

R: |__| 1= 1 a 2    |__| 2= 3 a 5  |__| 3= ≥6   

18 Quantas vezes ficou grávida ? R: |__| 1= 1  |__| 2= 2   |__| 3= 3 a 5  |__| 4= 6 a 10  |__| 5=  Mais de 10  

19 Quantos partos  teve na vida? R: |__| 1= 1  |__| 2= 2   |__| 3= 3 a 5  |__| 4= 6 a 10  |__| 5=  Mais de 10  

20 A senhora teve alguma  doença de contágio pela relação sexual  até a data do aparecimento do câncer? 

  |__| 0= Não   |__| 1= Sim  |__| 3= Não sei informar  

20.1 Tipos de DST 
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21 Fez uso de remédio para evitar gravidez ? |__| 0= Não   |__| 1= Sim  |__| 3= Não sei informar  

22 Por quanto tempo usou remédio para evitar gravidez ? 

|__| 0=nenhum| 1=1mês a 1 ano |__|2= 2 a 3 anos |__|3= 4 a 5anos |__| 4= 6 a 10 anos |__| mais de 10 anos  

EFEITO ADVERSO TARDIO  

Resposta positiva da paciente quando indagada, sobre sinais e sintomas de efeitos adversos, que ocorrera m 

após noventa dias de iniciado a radioterapia. Por favor responda -me sobre como tem se sentido, no período  

compreendido entre, 90 dias (3 meses) de iniciada a radioterapia, até  hoje. Todas as perguntas que lhe farei 

são sobre este período. 

SINAIS E SINTOMAS DE DISFUNÇÃO SEXUAL 

23 A senhora menstruava antes de iniciar a radioterapia ?   |__| 0= Não   |__| 1= Sim   |__|3=Não lembro  

 

24 A sua menstruação parou  no período compreendido entre três meses após ter  iniciado a radioterapia até  

hoje ? (menopausa por irradiação e amenorréia)   |__| 0=Não   |__| 1=Sim   |__| 2=Não lembro  (considerar  idade 

média da menopausa natural de 45 a 55 anos)   

25 A senhora era sexualmente ativa antes do tratamento radioterápico ? |__| 0=Não  |__| 1=Sim  |__| 2=Não 

lembro  

26 Como ficou o  interesse da senhora pelas relações sexuais  em relação à antes da radioterapia e o período 

compreendido entre três meses de iniciado o tratamento radioterápico até  hoje? (libido) 

[__]0= Igual [__]1= Menor que antes |__|2= Não lembro [__]3= Maior que antes [__]8=Não sexualmente ativa[__]9= 

Não quero responder  

27 Como ficou o seu prazer sexual  em relação à antes da radioterapia, no período compreendido entre três 

meses de iniciado o tratamento radioterápico até hoje? (prazer) [__]0= Igual [__]1= Menor do que antes |__|2= Não  

lembro [__]3= Maior do que antes[__]8= Não sexualmente ativa  [__] 9= Não quero responder   

28 A senhora apresentou dor nas relações sexuais , em algum momento, no período compreendido entre três 

meses após ter  iniciada a radioterapia  até  hoje? (dispaurenia)|__| 0= Não |__|1=Sim [__] 2=Não lembro [__] 8= 

Não sexual/ ativa [__] 9= Não quero responder  

29 A senhora apresentou perda de sangue após relações sexuais  

|__|0= Não |__|1=Sim  [__] 2=Não me lembro  [__] 8= Não sou sexualmente ativo  [__] 9= Não quero responder  

30 A senhora apresentou ressecamento vaginal , em algum momento, no período compreendido entre três 

meses após ter iniciado o tratamento radioterápico até  hoje? (ressecamento vaginal) [__| 0= Não |__| 1= Sim [__] 2 

=Não lembro [__] 9= Não quero responder. 

SINAIS E SINTOMAS DE  EFEITOS ADVERSOS NA BEXIGA 

31 A senhora teve dor ao urinar  , em algum momento, no período compreendido entre três meses após ter 

iniciado o tratamento radioterápico até hoje? (disúria) |__| 0= Não  |__| 1= Sim  [__] 2=Não me lembro        

32 A senhora teve ardência ao urinar  , em algum momento, no período compreendido entre três meses após ter 

iniciado o tratamento radioterápico até hoje? (disúria) |__| 0= Não  |__| 1= Sim  [__] 2=Não me lembro  

33 Houve aumento do número de vezes que a senhora urina por dia  no período compreendido entre três 

meses após ter iniciado o tratamento radioterápico até hoje?  |__| 0= Não  |__| 1= Sim  [__] 2=Não me lembro   

34 A senhora urinou muitas vezes em pequena quantidade  em alguma época, no período compreendido entre 

três meses após ter iniciado o tratamento radioterápico até hoje?(sintomas de cistite)  |__| 0= Não  |__| 1= Sim  

[__] 2=Não me lembro   

35 A senhora teve dificuldade de prender a urina até poder ir ao banh eiro  no período compreendido entre três 

meses de iniciado a radioterapia até  hoje? (urgência urinária) |__| 0= Não |__|1= Sim [_] 3=Não me lembro   
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36 Sua urina ficou “presa”, sentia vontade de urinar mas a  urina não saia , em algum momento, no período 

compreendido entre três meses após ter iniciado o tratamento radioterápico até hoje?  (retenção urinária) |__| 0= 

Não  |__| 1= Sim  |__|2=  Não me lembro    

37 A senhora percebeu dor do tipo cólica na bexiga  (contração e relaxamento da bexiga)em algum momento, no 

período compreendido entre três meses após ter iniciado o tratamento radioterápico até hoje? (espasmo) |__|[0= 

Não  |__| 1= Sim  |__|2=Não  lembro    

38 A senhora percebeu a presença de sangue na sua urina  , em algum momento, no período compreendido 

entre três meses após ter iniciado o tratamento radioterápico até hoje? (hematúria) |__| 0= Não  |__| 1= Sim  

|__|2=  Não me lembro 

SINAIS E SINTOMAS DE EFEITOS ADVERSOS NO RETO 

39 A senhora sentiu vontade de evacuar sem conseguir eliminar as fezes  , por algum tempo, no período 

compreendido entre três meses após ter iniciado o tratamento radioterápico até hoje? (tenesmo)? |__| 0= Não  |__| 

1= Sim  |__|2=  Não me lembro   

40 A senhora apresentou diarréia , em algum momento, no período compreendido entre três meses após ter 

iniciado o tratamento radioterápico até hoje? |__| 0= Não |__| 1=Sim   |__|2=  Não me lembro  

41 A senhora apresentou eliminação de muco, líquido ou tipo clara de ovo  , em algum momento, no período 

compreendido entre três meses após ter iniciado o tratamento radioterápico até hoje? (retite)|__| 0= Não  |__| 1= 

Sim  |__|2=  Não me lembro   

42 A senhora teve períodos em que apresentou dificuldade em controlar o intestino e evacuou sem querer , 

em algum momento, no período compreendido entre três meses após ter iniciado o tratamento radioterápico até 

hoje? (descontrole de esfíncter retal)    |__| 0= Não           |__| 1=Sim        |__|2=  Não me lembro    

43  A senhora sentiu dor no ânus , em algum momento, no período compreendido entre três meses após ter 

iniciado o tratamento radioterápico até hoje? (dor anal) |__| 0= Não  |__| 1= Sim|__| 2=  Não me lembro    

 44 A senhora notou presença de sangue vivo nas suas fezes  , em algum momento, no período compreendido 

entre três meses após ter iniciado o tratamento radioterápico até hoje?(enterorragia) |__|0= Não |__|1= Sim 

|__|2=Não me lembro    

45 A senhora teve fezes de cor negra , em algum momento, no período compreendido entre três meses após ter 

iniciado o tratamento radioterápico até hoje?(sangramento oculto) |__| 0= Não  |__| 1= Sim  |__| 2=  Não lembro   

46 A senhora  teve constipação intestinal  (grande período sem evacuar), no período compreendido entre três 

meses após ter iniciado o tratamento radioterápico até hoje?  |__| 0= Não  |__| 1= Sim  |__| 2=  Não lembro   

47 A senhora teve períodos em que apresentou fezes em forma de fita , em algum momento, no período 

compreendido entre três meses após ter iniciado o tratamento radioterápico até hoje? (estenose intestinal) |__| 0= 

Não  |__| 1= Sim  |__| 2=  Não me lembro  

48 A senhora percebeu saída de fezes pela vagina  , em algum momento, no período compreendido entre três 

meses após ter iniciado o tratamento radioterápico até hoje? (fístula) |__| 0= Não  |__| 1= Sim  |__| 2=  Não lembro    

ÁREA MAIS AFETADA PELA RADIOTERAPIA 

 49 Após a radioterapia que área foi mais afetada ?  

|__| 0 = Nenhuma |__| 1 = Intestinal  |__|  2 = Urinária  |__| 3= Sexual  |__| 4 = Intestinal e urinaria |__| 5 = 

Intestinal e sexual  

 |__| 6 = Urinaria  e sexual |__| 7 = Outra, 

49.1 Especificar.................................................................................. 

Muito obrigado por responder estas perguntas 
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SEÇÃO  III (50a 99) 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS REFERENTES À, CONDIÇÃO CLÍNICA,  CO-MORBIDADE, DOENÇA, 

TRATAMENTO E EFEITO ADVERSO  OCORRIDOS APÓS 90 DIAS DE INICIADA A RADIOTERAPIA ATÉ  

HOJE, REGISTRADOS EM PRONTUÁRIO 

  

CONDIÇÃO CLÍNICA AO INICIAR A RADIOTERAPIA 
50  Performance Status |__| 9= Sem registro |__|  0        |__|   1     |__|  2   |__| 3     |__| 4   

51 Índice de  massa corpórea (tabulado em forma de fórmula)  Peso|__|__|__| Kg  |__| 2=Sem registro   

51.1 Altura |__|__|___|cm  |__| 2 = Sem registro  

CO- MORBIDADE 
52 Uso de cateterismo vesical durante a radioterapia  

|__| 0= Não     |__|1 = Sim          |__| 2=Sem registro     

 52.1  Tipo de cateter   |__| 1= Duplo J unilateral  |__|2 = duplo J bilateral    |__| 3=Sonda  foley |__| 0= Não    |__| 

2=Sem registro     

53 Hipertensão arterial no período do tratamento radioterápico   

|__| 0=Não    |__| 1=Sim    |__| 2=Sem registro     53.1Data    [__]__] / [__]__] / [__]__]__]__]           53..2 

Valor........x..........mmHG           

54 Diabetes no período do tratamento radioterápico  

|__| 0=Não     |__| 1=Sim            |__| 2=Sem registro                54.1 Data  [__]__] / [__]__] / [__]__]__]__]    

55 Doença auto-imune |__| 0=Não  |__| 1=Sim   |__| 2=Sem registro  55.1Data  [__]__] / [__]__] / [__]__]__]__] 

CÂNCER DE COLO UTERINO 

56 Estadiamento  no inicio do tratamento radioterápico  

|__| 1= IA1[__] 2= IA2  [__] 3= IB1 [__] 4 = IB2  [__] 5= II [__] 6= IIA [__]7= IIB [__] 8=III [__] 9=IIIA [__] 10=IIIB  

56.1 Data [__]__] / [__]__] / [__]__]__]__]  

57  Tipo histológico  R:...................................................................................................................... 

58 Presença de HPV |__| 0= Não   |__| 1=Sim              |__| 2=Sem registro  

TRATAMENTO 
59Teleterapia    |__| 0 = Não  |__| 1 = Sim  

60 Data do início da radioterapia     Data   |__]__] / | __]__]/ |__]__]__]__]    

61 Data do término da radioterapia   Data |__]__] / | __]__]/ |__]__]__]__]    

62 Teleterapia no INCA   [__] Não    [__] Sim    

 62.1    Local ........................................................................................................... 

63 Dose / teleterapia                [__]__]__]__] cGy                                                  64 Número de frações de 

teleterapia. [__]__] 

65 Braquiterapia     [__] Não                      [__] Sim  

66 Dose de braquiterapia na 1ª inserção        [__]__]__] cGy                                       66.1 Data |__]__] / | __]__]/ 

|__]__]__]__]   

66.2 Dose de braquiterapia na 2ª inserção     [__]__]__] cGy                                       66.3 Data |__]__] / | __]__]/ 

|__]__]__]__]  

66.4 Dose de braquiterapia na 3ª inserção     [__]__]__]cGy                                        66.5 Data |__]__] / | __]__]/ 

|__]__]__]__]  

66.6 Dose de   braquiterapia na 4ª inserção   [__]__]__]cGy                                        66.7 Data |__]__] / | __]__]/ 

|__]__]__]__]  66.8 Dose de   braquiterapia na 5ª inserção   [__]__]__]cGy                 66.9  Data |__]__] / | __]__]/ 

|__]__]__]__]  
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TIPO DE TRATAMENTO REALIZADO  

67|__| 1=Radioterapia                             |__| 2=Radioterapia e Quimioterapia                                 |__| 

3=Radioterapia e Cirurgia  

QUIMIOTERAPIA 
 

68 Antineoplásico utilizado  [__]1= Cisplatina                                                                                68.1[__]2= 

outro.................... 

69 Dosagem total de quimioterápico   |__|__|__|MG                                         69.1 SUPCORP( superfície 

corporal –fórmula)  

70 Início da quimioterapia     [__]__] / | __]__]/ |__]__]__]__] Dia e mês com dois dígitos e ano com quatro  

71 Término do tratamento     [__]__]/ |__]__]/ |__]__]__]__] Dia e mês com dois dígitos e ano com quatro  

 

CIRURGIA 

72 Cirurgia  |__| 0 = Não    |__| 1 = Sim  

73 Tipo cirurgia para tratamento              |__|  HTAI    |__|2= HTAII   |__|3= HTAIII |__|4=OUTRA.................  |__|5=NSA  

73.1Outra cirurgia Especificar...................... ..........................................................................................................................    

73.2 Data da cirurgia [__]__]/    |__]__]/|__]__]__]__]  

 

EFEITOS ADVERSOS NA VAGINA  (data do 1º registro)  

74 Estenose vaginal  [__] 0=Não [__] 1=Sim  [__]2= Sem registro                                         74.1  Data  [__]__] / [__]__] / [__]__]__]__]   

75  Atrofia  vaginal [__] 0=Não      [__] 1=Sim [__]2= Sem registro 75.1  Data                                         [__]__] / [__]__] / [__]__]__]__]   

76 Fibrose vaginal [__] 0=Não      [__] 1=Sim[__]2= Sem registro   76.1Data                                            [__]__] / [__]__] / [__]__]__]__]   

77 Ulceração vaginal   [__] 0=Não      [__] 1=Sim   [__]2= Sem registro                                  77.1 Data  [__]__] / [__]__] / [__]__]__]__] 

 

EFEITO ADVERSO NA BEXIGA (data do 1º registro)  

78 Hematúria        [__] 0=Não      [__] 1=Sim  [__]2= Sem registro                                              79 Data  [__]__] / [__]__] / [__]__]__]__]  

80 Cistite hemorrágica [__] 0=Não     [__] 1=Sim[__]2= Sem registro                                       80.1 Data  [__]__] / [__]__] / [__]__]__]__]  

81  Cistite não hemorrágica [__] 0=Não  [__] 1=Sim [__]2= Sem registro                                 81.1 Data  [__]__] / [__]__] / [__]__]__]__]  

82 Ulceração em bexiga[__] 0=Não  [__] 1=Sim [__]2= Sem registro                                       82.1 Data  [__]__] / [__]__] / [__]__]__]__]   

 

RETO (data do 1º registro) 

83  Fibrose  |__| 0 = Não   |__| 1 = Sim       [__]2= Sem registro                                                     83.1Data |__]__] / | __]__]/ |__]__]__]__]  

84  Estenose     [__] 0=Não      [__] 1=Sim  [__]2= Sem registro                                               84.1  Data  [__]__] / [__]__] / [__]__]__]__]   

85 Obstrução  [__] 0=Não  [__] 1=Sim  [__]2= Sem registro                                                    85.1  Data  [__]__] / [__]__] / [__]__]__]__]  

86Ulceração    [__] 0=Não      [__] 1=Sim [__]2= Sem registro                                                   86.1Data  [__]__] / [__]__] / [__]__]__]__]    

87Retite[__] 0=Não      [__] 1=Sim     [__]2= Sem registro                                                         87.1 Data  [__]__] / [__]__] / [__]__]__]__]  

 

FÍSTULA(data do primeiro registro)    

88Fístula  [__] 0=Não      [__] 1=Sim [__]2= Sem                                                                        88.1Data  [__]__] / [__]__] / [__]__]__]__]   

 

SEGUNDO TUMOR EM ÁREA IRRADIADA 
89Tumor em área irradiada [__] 0=Não  [__] 1=Sim  [__]2= Sem registro                                    89.1 Data  [__]__] / [__]__] / [__]__]__]__]  

89.2 Biópsia do segundo tumor............................................................................................................................................................................ 
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TRATAMENTO DO EFEITO ADVERSO 

 

CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE EFEITO ADVERSO 
 
90 Foi submetida à cirurgia              [__] 0=Não      [__] 1=Sim  

90.1Tipo da 1ª cirurgia |__|9=NSA R............................                                             90.2 Data da cirurgia  [__]__] / [__]__] / [__[__[__[__[  

90.3Tipo da 2ª cirurgia |__|9=NSA  R............................                                           90.4. Data da cirurgia  [__]__] / [__]__] /[__[__[__[__[  

90.5 Tipo da 3ª cirurgia |__|9=NSA  R................                                                         90.6 Data da cirurgia [__]__] / [__]__] / [__[__[__[__[ 

 

 

91 Profissional que atuou no tratamento do  efeito adverso  

|__| 0=Nenhum      |__|1 = Fisioterapeuta           |__|2 = Ginecologista           |__|3 = Enfermeiro        |__| 4 = Nutrição          

|__|5= Psicólogo   |__| 6 = Especialista    .......................... 

90.1 Especialista........................... 

 

92 Tratamento para efeito adverso [__] 0=Não      [__] 1=Sim  

92.1 Tipo de efeito  

|__|9=NSA  

R:....................................................................R:....................................................................R:....................................

........ 

 

Tipo de tratamento para efeito adverso  

93|__|9=NSA  R:...............................                                                                      93.1 Data do tratamento [__]___] / [__]__] / [__[__[__[__[ 

94|__|9=NSA  R:................................                                                                     94.1 Data do tratamento [__]___] / [__]__] / [__[__[__[__[ 

95 |__|9=NSA  R:...............................                                                                     95.1 Data do tratamento [__]___] / [__]__] / [__[__[__[__| 

96|__|9=NSA  R:...............................                                                                      96.1 Data do tratamento [__]___] / [__]__] / [__[__[__[__| 

97|__|9=NSA  R:...............................                                                                      97.1 Data do tratamento [__]___] / [__]__] / [__[__[__[__| 

98|__|9=NSA  R:...............................                                                                      98.1 Data do tratamento [__]___] / [__]__] / [__[__[__[__| 
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ANEXO C – Fluxograma de atendimento ao paciente com  câncer de colo 
uterino no HC II/INCA 

 



 

91 
VIDAL, Maria Luiza B. - Efeitos Adversos Tardios Subseqüentes ao Tratamento Radioterápico para 
Câncer de Colo Uterino na Bexiga, reto e Função Sexual. 

ANEXO D – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO  INCA 
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ANEXO E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecid o 
 
Hospital do Câncer II 
Instituto Nacional do Câncer 
Ministério da Saúde 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
 
 
Iniciais do nome da paciente                                     Nº de entrada na pesquisa     
 
Você está sendo convidada a participar de uma pesquisa sobre radioterapia em 
nível de mestrado realizada por mim, enfermeira Maria Luiza Bernardo Vidal, que 
trabalha na Divisão de enfermagem do Hospital de câncer II do Instituto Nacional do 
Câncer. 
 

Este texto é importante para você. Leia com atenção  e pergunte a 
entrevistadora o que você não entendeu. 

1 – Esta pesquisa quer saber: 
 

� Se você apresentou problemas de saúde depois da radioterapia. 
� Quais os seus hábitos de vida tais como atividade sexual e fumo. 
� Qual a sua história de saúde: se você teve ou tem outras doenças e 
como são tratadas. 
� Qual a sua história social: trabalho, estudo, renda familiar e o número 
de membros da família. 

 
2- A entrevista será realizada por mim e levará aproximadamente 10 minutos. 
 
3 – As respostas serão escritas por mim em uma ficha identificada por suas iniciais e 
será utilizada, apenas para fins de pesquisa que posteriormente será publicada para 
divulgação deste conhecimento. 

4 - Os resultados desta pesquisa serão divulgados sem que o seu nome seja 
revelado. 

 
5 - Os dados poderão ser revelados a outros pesquisadores ou autoridade de saúde 
sempre respeitando o que está escrito neste termo de consentimento. 

 
6 - Você só irá responder as perguntas se desejar e do jeito que souber 
 
7-Você pode fazer perguntas a qualquer momento.  
 
8 - Esta pesquisa não irá trazer nenhum prejuízo a sua saúde, serão feitas apenas 
perguntas e pesquisa ao seu prontuário. 
 
9 - Se você tiver problema ou quiser saber mais a respeito da pesquisa ou de seus 
direitos na qualidade de paciente, por favor, ligue para o Drª. Adriana Schieliga 
Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa do INCA no telefone (21) 3233-
1410. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ASSINATURAS DE CONSENTIMENTO LIVRE 
ESCLARECIDO 
 
 

Eu li as informações acima no presente formulário original de consentimento livre 
esclarecido. Compreendo o objetivo da pesquisa. Tive oportunidade de fazer 
perguntas, e todas elas me foram esclarecidas de maneira que pude entender. 
Ao assinar este documento, forneço meu consentimento livre e esclarecido para a 
realização da pesquisa. Concordo que a pesquisadora Maria Luiza Bernardo Vidal 
colete e processe minhas informações. 
Receberei uma cópia assinada e datada deste Consentimento livre e esclarecido. 
Não renuncio a nenhum de meus direitos legais ao assinar o presente formulário. 
 
 
-----------------------------------------------                  ----------------------------------- --/-- /--- 
Nome da Paciente em Letra de Forma                     Assinatura do Paciente              
Data   
 
 
---------------------------------------------                 -------------------------------------- --/--/-- 
Representante Legal                                               Assinatura do representante         
Data 
(Deve ser assinado e datado pessoalmente pelo Representante Legal de próprio 
punho) 
 
 
Grau de Parentesco / Relação com o Paciente: ------------------------------------------ 
 

Eu, abaixo assinado expliquei todos os pontos relevantes deste estudo para o 
paciente identificado acima e/ou representante legal e darei ao mesmo uma cópia 
assinada e datada deste documento no formato frente e verso. 
 
--------------------------------------------------                ---------------------------------- ---/--/---- 
Nome do Investigador/Co-Investigador              Assinatura do Investigador     Data 
 

 

 

 

 

Pesquisadora: Maria Luiza Bernardo Vidal 

                       Tel: residência 2604-9694(residência) e 2276-4958(trabalho) 

 


